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Sodni register

Izbrisi
 po 33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-17674
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01527 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06389/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5864712
Firma: IVEA podjetje za trgovino, pos-

redništvo in storitve d.o.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Efenkova 51, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 118.650,00 SIT
Ustanovitelji: JEŽOVNIK BOGDAN, Kar-

deljev trg 1, 3320 VELENJE, vložek:
118.650,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
30. 3. 1994.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17675
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01528 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BECA podjetje za intelektua-
lne storitve, založništvo in trgovina,
d.o.o. Rogaška Slatina, Cankarjeva 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cankarjeva 12, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 110.000,00 SIT
Ustanovitelji: HODŽIĆ HAJRUDIN, Trg

Viljema Šekspira 3, SARAJEVO, vložek:
110.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17676
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01529 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEHANO POINT proizvodnja
kovinskih izdelkov, d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 12, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 124.974,00 SIT
Ustanovitelji: GORENJE POINT D.O.O.

VELENJE, Žarova 19, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 124.974,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 4. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17677
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01530 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06323/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TONE STERNIŠA Gradbena de-
javnost, izvajanje, projektiranje, inženi-
ring, d.o.o., Gabrovec 1, Podplat

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrovec 1, 3241 PODPLAT
Osnovni kapital: 101.200,00 SIT
Ustanovitelji: STERNIŠA TONE, Gabro-

vec 1, 3241 PODPLAT, vložek:
101.200,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 6.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17678
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01531 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06308/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BA-KER Trgovina in storitve
d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: XIV. divizije 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 123.664,00 SIT
Ustanovitelji: KERŠ ROBERT, Jenkova

26, 3000 CELJE, vložek: 61.218,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 17. 6. 1993; BALA
ŽIGA, XIV. divizije 6, 3000 CELJE, vložek:
62.446,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 6.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17679
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01532 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5838568
Firma: R.S. DAYTONA zastopstva

d.o.o., Tomšičev trg 12, Celje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičev trg 12, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 122.000,00 SIT
Ustanovitelji: R.S. DAYTONA

SPOL.SR.O., Žufanova 1112, PRAHA 6
REPY, vložek: 122.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 2. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17680
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01533 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06275/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5832055
Firma: TRADE CENTER CELJE d.o.o.

Celje, Miklošičeva 1
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Miklošičeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEBER VIDKO, Dvor 19,

3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
65.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1994; KALAJDŽINSKI GOCE, Valentina
Orožna 8/d, 3230 ŠENTJUR, vložek:
5.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1994; KOVAČ DOC, Del 66, 3231 GRO-
BELNO, vložek: 25.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 2. 1994; KOLAR LADO,
Grobelno 71, 3231 GROBELNO, vložek:
5.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1994.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17681
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01534 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: METALPRODUCT podjetje za
proizvodnjo kovinskih izdelkov, storitve
ter trgovino, d.o.o., Zdraviliški trg 15,
Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliški trg 15, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DRAGČEVIĆ ILIJA, Antuno-

vac 26, ZAGREB, vložek: 50.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 23. 2. 1994; DRAG-
ČEVIĆ IRENA, Antunovac 26, ZAGREB, vlo-
žek: 50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1994.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17682
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01535 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LORY Gostinstvo, turizem in tr-
govina d.o.o., Matke 36, Prebold

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Matke 36, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIHELIČ MILAN, Matke

36, 3312 PREBOLD, vložek: 105.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17683
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01536 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5828333
Firma: PTSING podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o., Gabrov-
nik 33, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gabrovnik 33, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 262.500,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ MARTIN, Gabrov-

nik 33, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 262.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
18. 6. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-

vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17684
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01537 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAPS grafično podjetje, d.o.o.,
Štore

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prožinska vas 60/c, 3220
ŠTORE

Osnovni kapital: 400.000,00 SIT
Ustanovitelji: MULEJ MARJAN, Prožin-

ska vas 60/c, 3220 ŠTORE, vložek:
200.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
16. 6. 1993; MULEJ MARCEL, Prožinska
vas 60/c, 3220 ŠTORE, vložek:
200.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
16. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17685
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01538 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENGROŠKRAT Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Podplat Krtince 11

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krtince 11, 3241 PODPLAT
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUK BOGDAN, Krtince 11,

3241 PODPLAT, vložek: 50.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 1. 6. 1993; VUK ALE-
NKA, Cesta na jezero 7, 3320 VELENJE,
vložek: 50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 1. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17686
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01539 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KRIŽ-KRAŽ d.o.o. trgovina in
storitve Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dr. Rudolfova 2, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 109.750,00 SIT
Ustanovitelji: JELENKO IVAN, Dr. Rudo-

lfova 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 54.875,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 11. 1993; JELENKO FRANČIŠKA, Aške-
rčeva 8, Dr. Rudolfova 2, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE, vložek: 27.437,50 SIT, ne
odgovarja, vstop: 5. 11. 1993; GOSTE
KSENJA, Opekarniška 10/b, 3000 CELJE,
vložek: 27.437,50 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 11. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17687
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01540 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TASA-LES podjetje za proizvo-
dnjo in trgovino d.o.o. VITANJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Paka 16, 3205 VITANJE
Osnovni kapital: 135.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOB SAMO, Paka 16,

3205 VITANJE, vložek: 135.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17688
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01541 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06244/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMPAKT Podjetje za posred-
ništvo, proizvodnjo in storitve d.o.o., Šo-
štanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Florjan 184, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 108.442,00 SIT
Ustanovitelji: OBERČ JOSIP, Florjan

184, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 46.122,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 29. 6. 1993;
OBERČ ROBERT, Florjan 184, 3325 ŠO-
ŠTANJ, vložek: 62.320,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17689
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01542 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DELIN storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o. Brode 27, Vransko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brode 27, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 8.815,00 SIT
Ustanovitelji: MARKO JANEZ, Brode 27,

3305 VRANSKO, vložek: 8.815,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 7. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17690
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01543 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06234/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IZAK zastopstvo in trgovina,
d.o.o., Oblakova 16, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Oblakova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 147.560,00 SIT
Ustanovitelji: JARH ALBERT ST., Obla-

kova 16, 3000 CELJE, vložek: 147.560,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 16. 12. 1992.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17691
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01544 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06224/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DORICOM podjetje za poslov-
no sodelovanje in trgovino d.o.o. Šara-
novičeva 4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČEK DOROTEJ, Šara-

novičeva 4, 3000 CELJE, vložek:
105.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 2. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17692
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01545 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06221/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5853001
Firma: MDI poslovni inženiring d.o.o.

Ulica I.celjske čete 11 Šentjur pri Celju
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica I. celjske čete 11, 3230

ŠENTJUR PRI CELJU
Osnovni kapital: 259.950,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRAUS MILAN, Škapino-

va 5, 3000 CELJE, vložek: 124.950,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; DA-
LAN DARKO, Ploščad dr. Tineta Zajca 11,
1234 MENGEŠ, vložek: 135.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 8. 7. 1993.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17693
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01546 z dne 24. 3.
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2000 pod št. vložka 1/06212/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BANI proizvodnja, trgovina,
d.o.o., Na otoku 13, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Na otoku 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 210.000,00 SIT
Ustanovitelji: HALITAJ AFERIM, Na oto-

ku 13, 3000 CELJE, vložek: 210.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17694
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01547 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06211/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOLTE proizvodnja, trgovina,
storitve, d.o.o., Kropa 12 - Bočna, Šmar-
tno ob Dreti

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kropa 12 - Bočna, 3341 ŠMA-
RTNO OB DRETI

Osnovni kapital: 147.178,30 SIT
Ustanovitelji: LAMUT BORIS, Kropa 12 -

Bočna, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vlo-
žek: 147.178,30 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17695
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01548 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06208/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠTEFI Podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Bukovje v Babni gori 16,
Gorica pri Slivnici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bukovje v Babni gori 16, 3263
GORICA PRI SLIVNICI

Osnovni kapital: 104.770,00 SIT

Ustanovitelji: KLADNIK ŠTEFANIJA, Bu-
kovje v Babni gori 16, 3263 GORICA PRI
SLIVNICI, vložek: 104.770,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 16. 3. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17696

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01549 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PODJETJE ZUKA gradbeno
podjetje, d.o.o., Velenje, Vojkova 12

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 12, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 104.400,00 SIT
Ustanovitelji: SKENDER IBRAHIM ZUKA,

Permet, PERMET, vložek: 104.400,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 9. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17697

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01550 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06193/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PECOM trgovina, storitve,
d.o.o., Cerovec 2, Šmarje pri Jelšah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cerovec 2, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Osnovni kapital: 109.688,50 SIT
Ustanovitelji: PECKO SONJA, Cerovec

2, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
109.688,50 SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 7.
1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-

spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17698
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01551 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PLAN TRANS transportno in tr-
govsko podjetje d.o.o. Spodnje Grušov-
lje 25, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Spodnje Grušovlje 25, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 106.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANINC MIRKO, Spod-

nje Grušovlje 25, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE, vložek: 106.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 9. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17699
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01552 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TGS trgovsko storitveno pod-
jetje, d.o.o., Luče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Krnica 48, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ACHATS GEORG, St. Geo-

rgsplatz 18, TRAUNREUT, vložek:
50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1993; STRMČNIK JOŽE, Krnica 48, 3334
LUČE, vložek: 50.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17700
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01553 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06185/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RE-VAL Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škalska 21, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 168.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBERNIK VALENTINA,

Škalska 21, 3320 VELENJE, vložek:
50.400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; REBERNIK MARINA, Škalska 21,
3320 VELENJE, vložek: 67.200,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; REBER-
NIK BOŠTJAN, Škalska 21, 3320 VELE-
NJE, vložek: 50.400,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 7. 7. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17701

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01554 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VITAM gostinstvo in turizem,
d.o.o. Prekopa 3, Vransko

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prekopa 3, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 111.125,00 SIT
Ustanovitelji: VITANC MARJAN, Grajska

vas 66, 3303 GOMILSKO, vložek:
111.125,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
22. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17702

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01555 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06183/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROMIH trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o. Šentjur, Jakob 19

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jakob 19, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 104.200,00 SIT
Ustanovitelji: SALOBIR MIHAEL, Jakob

19, 3230 ŠENTJUR, vložek: 104.200,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 31. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17703

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01556 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIESIH gradbeni inženiring,
storitve in trgovina, d.o.o. Ponikva 33,
Ponikva

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ponikva 33, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 102.400,00 SIT
Ustanovitelji: ESIH JANEZ, Ponikva 33,

3232 PONIKVA, vložek: 102.400,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 27. 5. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17704

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01557 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/06178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INDUSTRIJSKI SERVIS LAZAR
d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 18, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ-LAZAR BOJAN,

Prenarjeva ulica 1, 2331 PRAGERSKO, vlo-
žek: 100.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
29. 6. 1993.

Obrazložitev: 2. Ker proti sklepu o za-
četku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor,

je registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in up-
nik gospodarske družbe v roku 30 dni od
objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.

Sr-17705

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01558 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02800/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGENT agencija za varovanje
ljudi in premoženja d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kersnikova 17, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTORMAN ADOLF, Kers-

nikova 17, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 2.
1991; ZUPAN DARKO, Tomšičeva 10,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 6. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17706

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01559 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02798/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MONADA Podjetje za tehnične
storitve in izobraževanje, d.o.o., Celje,
Podjavorškova 13

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podjavorškova 13, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELENKO SAMUEL, Pod-

javorškova 13, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
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delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17707

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01560 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HYDROTEC podjetje za projek-
tiranje, prodajo in gradnjo čistilnih nap-
rav, Škvarčeva 4, Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škvarčeva 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 13.500,00 SIT
Ustanovitelji: SKUTNIK BRANKO, Ljub-

ljanska 64, 3000 CELJE, vložek: 1.800,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 23. 1. 1991;
KRAMER ROMAN, Ul. Zofke Kvedrove 2,
3000 CELJE, vložek: 1.800,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 23. 2. 1991; PLANTEU KO-
NRAD, Prekorje 46/a, 3211 ŠKOFJA VAS,
vložek: 1.800,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1991; HYDROTECH WATER AND
ENVIRON-, MENTAL ENGINEERING, Ltd.,
LIMASSOL, 44 DELOU STR. CIPER, vlo-
žek: 8.100,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
23. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17708

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01561 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02790/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROHIT trgovsko podjetje,
d.o.o. Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarjeta 2, 3211 ŠKOFJA
VAS

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: REČNIK JANEZ, Šmarjeta

2, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17709

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01562 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02789/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GOSTILNA PRI KLUKCU gosti-
nsko podjetje d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Travniška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLUKEJ DRAGO, Travni-

ška 4, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 16. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17710

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01563 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZIPP, podjetje za posredova-
nje vozil, plovil in nepre- mičnin, d.o.o.,
Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMIGOVC TOMO, Vešeni-

ška 2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
1. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17711

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01564 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02784/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAINBOW mednarodno podje-
tje za storitve in trgovino, d.o.o. Celje,
Miličinskega 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 9, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODLAN NEBOJŠA, Milči-

nskega 9, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 29. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17712

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01565 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02777/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOSKA podjetje za storitveni
inženiring, d. o.o. Celje, Košnica 38 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Košnica 38/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SKALE ŠTEFAN, Košnica

38/b, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 25. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17713

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01566 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LOJZ d.o.o., proizvodnja, trgo-
vina in storitve Loče pri Poljčanah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Loče 6, 3215 LOČE PRI PO-
LJČANAH

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CUGMAJSTER ALOJZ,

Loče 6, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vlo-
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žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
27. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17714

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01567 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02772/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZORKO d.o.o., proizvodnja, tr-
govina in storitve Tolsti vrh

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tolsti vrh 42, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO DUŠAN, Tolsti vrh

42, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17715

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01568 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02771/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBLIKOVANJE proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lopata 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLAVČAK ALOJZIJ, Lopata

14, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 4. 2. 1991; PLAVČAK
VLASTA, Lopata 14, 3000 CELJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17716

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01569 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LISO lesarstvo in steklarstvo,
Rečica ob Paki 61/b, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rečica ob Paki 61/b, 3327
ŠMARTNO OB PAKI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OCEPEK IVAN, Rečica ob

Paki 61/b, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17717

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01570 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LED trgovina, turizem in storit-
ve d.o.o. Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta 7/10, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BORKOVIČ ANDREJ, Ce-

sta 7/10, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 1.
1991; BUNTA TEODOR, Zagrebačka 21,
NOVI MAROF, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17718

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01571 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAWOR proizvodnja, trgovina,
zastopanje d.o.o. Mozirje, Nove trate 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nove trate 24, 3330 MOZIR-
JE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUNČUH DAVOR, Nove

trate 24, 3330 MOZIRJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 22. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17719

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01572 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02758/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RMS gradbeno projektiranje,
inženiring in svetovanje, Rogaška Slati-
na, Cesta padlih aktivistov NOV 6a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. padlih aktivistov NOV 6/a,
3250 ROGAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAVENŠČAK IVICA, Cesta

padlih aktivistov NOV 6A, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 18. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17720

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01573 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5491355
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Firma: BORLES lesno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o. Loče pri Poljčanah, Brezje
11 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje 11/a, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAZNIK JOŽE, Kamna gora

9, 3213 FRANKOLOVO, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17721

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01574 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02743/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POŽLEP trgovina in export-im-
port, d.o.o., Laško, Podšmihel 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podšmihel 25, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POŽLEP FERDINAND ST.,

Podšmihel 25, 3270 LAŠKO, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 30. 10.
1990; POŽLEP FERDINAND ML., Podšmi-
hel 25, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17722

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01575 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SANJA proizvodno in prodajno
razstavno podjetje, d.o.o. Celje, Nušiče-
va 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nušičeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: MARKOVIĆ ZORAN, Nuši-
čeva 14, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1990; MA-
RKOVIĆ JASNA, Nušičeva 14, 3000 CE-
LJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 17. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17723

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01576 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOMATO trgovsko podjetje La-
ško, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titova 2, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ MATJAŽ, TITO-

VA 2, 3270 LAŠKO, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 15. 1. 1991; STOI-
LJKOVIČ BERNARDA, Ljubeljska 25, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17724

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01577 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANČO podjetje za nego živa-
li, d.o.o. Ljubljanska 29, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 29, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: URH KARIN, Ljubljanska

29, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17725

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01578 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JEREDA podjetje za računalni-
ški inženiring, d.o.o. Kidričeva 2, Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 2, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERMOL ZDRAVKO, Kidri-

čeva 2, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17726

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01579 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02734/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČELEDER podjetje za čevljar-
stvo in usnjeno galanterijo, d.o.o., Vele-
nje, Kidričeva 5

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričeva 5, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBANC FRANČIŠEK, Ka-

juhova 11, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17727

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01580 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LEKO elektrostoritve, inženiri-
ng, zastopstva, d.o.o. Škofja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrova 129, 3211 ŠKOF-
JA VAS

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIR LEON, Zadobrova

129, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17728

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01581 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02728/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FAJMOT - SCHUSTER Rent - a
car, d.o.o., Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podkraj 10, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FAJMOT STOJAN, Kajuho-

va 14, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1991; SC-
HUSTER JOZEF, Jozefkirchenplatz 10, ST-
TUTGART - ZRN, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17729

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01582 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POLIMED podjetje za telesno
rehabilitacijo in športno rekreacijo, Mil-
činskega 7, Celje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Milčinskega 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLIMAC DUŠAN, Milčin-

skega 7, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 26. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17730

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01583 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO-ODPAD podjetje za trgo-
vino d.o.o. Strmca 124, Laško

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strmca 124, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAKOPIČ IZTOK, Strmca

124, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17731

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01584 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RED podjetje za trgovino in
svetovanje, d.o.o. Mala Pirešica 3, Pet-
rovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala Pirešica 3, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: REBRICA DRAGO, Mala Pi-

rešica 3, 3301 PETROVČE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 10.

1990; REBRICA EVA, Mala Pirešica 3,
3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 9. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17732

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01585 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02898/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5501148
Firma: ROSANENA podjetje za oprav-

ljanje čistilnih storitev, d.o.o., Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Titov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 11.742,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽMAN MILAN, Prešer-

nova 8, 3000 CELJE, vložek: 11.742,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 14. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17733

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01586 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5496900
Firma: VERONIKA trgovina, gostinst-

vo, turizem, izvoz, uvoz, d.o.o. Ljubljan-
ska 7, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 7, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČINA IVAN, Ljubljanska

7, 3320 VELENJE, vložek: 8.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 26. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17734

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01587 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RENE gostinstvo in turizem,
d.o.o. Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polzela 8, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEGLIČ VIKTORIJA, Ul.

XIV. divizije 14, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17735

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01588 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIMA COMMERCE inženiring,
eksport. import, d.o.o. Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Robova 12, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TANKO JOŽE, Heroja Roj-

ška 24, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1990;
BERTONCELJ VIDA, Podblica 14, ZG. BE-
SNICA, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17736

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01589 z dne 24. 3.

2000 pod št. vložka 1/02880/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GASTING podjetje za inženiri-
ng, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska cesta 39, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMC FRANČIŠEK, Trno-

vlje 168, 3000 CELJE, vložek: 900,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 21. 2. 1991; MIRT
ZVONIMIR, Galicija 43 A, 3310 ŽALEC, vlo-
žek: 700,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 2. 1991; ŽUFIĆ STEVO, Anke Butorac
9, POREČ, vložek: 200,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 2. 1991; BELAS VLADI-
MIR, Stanzia Bergamente b.b., POREČ, vlo-
žek: 200,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17737

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01590 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5502390
Firma: KOZMA trgovina na veliko in

malo, storitve, proizvodnja, d.o.o., Vele-
nje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Cesta na vrtače 20,
3320 VELENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOŠNJAK MATEJ, Cesta

na vrtače 20, 3320 VELENJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 12.
1990; PRAH JOLANDA, Industrijska 27,
2000 MARIBOR, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17738

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01591 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02876/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MTY-COMPANY servis in elekt-
ro storitve d.o.o., Braslovče, Parižlje 68

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parižlje 68, 3314 BRASLOVČE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOŠNJAK MATEJ, Parižlje

68, 3314 BRASLOVČE, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17739

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01592 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02875/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: NANO podjetje za proizvodnjo,
servis, trgovino inštalacij in elektro nap-
rav, d.o.o., Vojnik

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta v Tomaž 1/c, 3212 VOJ-
NIK

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GUZEJ MITJA, Polje, Ce-

sta VI/10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17740

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-
pom Srg št. 2000/01593 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAS podjetje za razvoj kunče-
reje Celje, d.o.o., Ul. Kozjanskega od-
reda 1



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32 / 13. 4. 2000 / Stran 3075

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Kozjanskega odreda 1,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZVOJNI CENTER, INŠ-

TITUT ZA.., Ul.XIV. divizije 14, 3000 CE-
LJE, vložek: 600,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 12. 2. 1991; STOPAR ANDREJA,
Ul. Kozjanskega odreda 1, 3000 CELJE,
vložek: 1.400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
12. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17741
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01594 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02870/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIFRAS poodjetje za opravlja-
nje storitev, trženje ter ekonomiko in or-
ganizacijo poslovanja, d.o.o. Šmarje pri
Jelšah, Polžanska gorca 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polžanska gorca 7, 3240
ŠMARJE PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIPUŠ FRANC, Polžanska

gorca 7, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vlo-
žek: 4.080,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
11. 3. 1991; LIPUŠ SILVA, Polžanska gor-
ca 7, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
3.920,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17742
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01595 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ARISTO trgovsko podjetje,
d.o.o. Celje, Ljubljanska 56

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljanska 56, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT

Ustanovitelji: VUJANOVIĆ ĐORĐE, Lju-
bljanska 56, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 15. 5.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17743
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01596 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02864/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VEND podjetje za trgovino na
drobno in debelo, export- import, d.o.o.,
Šentvid pri Grobelnem 8, Grobelno

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentvid pri Grobelnem 8,
3231 GROBELNO

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NARAT DUŠAN, Šentvid pri

Grobelnem, 3231 GROBELNO, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17744
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01597 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKOLOŠKI INŽENIRING podje-
tje za ekologijo, trgovino in storitve,
d.o.o. Celje, Gubčeva 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gubčeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVŠEK PAVEL, Gubčeva

10, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 13. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-

spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17745
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01598 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02850/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RO design, d.o.o. Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 82, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: POČEK ROLANDO, Ljub-

ljanska 82, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17746
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01599 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIDES & CO. export-import
d.o.o. Malgajeva 2/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČERNETIČ JURE, Čuprij-

ska 9, 3000 CELJE, vložek: 500,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 24. 1. 1991; TIČAR
TIT, Zdraviliška 1, 3272 RIMSKE TOPLI-
CE, vložek: 500,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 25. 4. 1992; KLANJŠEK JURIJ, Ljub-
ljanska 56, 3000 CELJE, vložek: 500,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 4. 1992; N &
A D.O.O. CELJE, Celje, 3000 CELJE, vlo-
žek: 500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17747
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01600 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02843/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠUSTER trgovina, d.o.o., Vele-
nje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaleška 18, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUSTER MILAN, Šaleška

18, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17748
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01601 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRUCKSYSTEME trgovsko
podjetje d.o.o. Radeče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kolenov graben 8, 1433 RA-
DEČE

Osnovni kapital: 8.192,00 SIT
Ustanovitelji: MAJHENIČ SREČKO, Ko-

lenov graben 8, 1433 RADEČE, vložek:
4.096,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 3.
1991; SCHAUB HELMUT, Bahnhofstrasse
23, KLAGENFURT, AVSTRIJA, vložek:
4.096,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 4. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17749
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01602 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02838/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: POSLOVNO TRGOVSKI CEN-
TER PTC STORITVE IN trgovina d.o.o.
Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska 5, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 8.100,00 SIT

Ustanovitelji: BERTONCEL ERIK, Vinog-
radna 22, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; CUGMAS ZLATKA, Vinograd-
na 10, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; DABRANIN DAMIR, Titov trg
11, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; DRAVINJA Z & Š D.O.O., Partizan-
ska 21, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; DRUŠKOVIČ FRANC, Kurir-
ska pot 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; ELEKTRORADIO P.O., Tova-
rniška 1, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vlo-
žek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; ESCO D.O.O., Pod vinogradi
47, 2000 MARIBOR, vložek: 300,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; GOBEC
VLADO, Razdelj 16, 3203 STRMEC, vlo-
žek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; HOSTNIKAR HELENA, Vino-
gradna 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; JOKIĆ DRAGAN, Planinčeva
8, 3000 CELJE, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; KALYPSO
D.O.O., Heroja Bračiča 11, 3210 SLOVE-
NSKE KONJICE, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; KAMEN
D.O.O., Lava 1/a, 3000 CELJE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; KESIČ KAREL, Mlinska 9/a, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vložek: 300,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; KO-
VAČ PETER, Ljubljanska 33, 3000 CELJE,
vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; KOVŠE MATEJ, B. Vinterja 8,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; KRAJNC MARJAN, Bratov Vošnja-
kov 5, 3000 CELJE, vložek: 300,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; LIVK
GORAZD, B. Vintarja 13, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE, vložek: 300,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 21. 3. 1991; MACUH UR-
ŠKA, A. Tavčarja 17, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 300,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 21. 3. 1991; MAKOVŠEK MA-
RIJA, Partizanska 35, 2317 OPLOTNICA,
vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; OBNER IVAN, Gabrovnik n.h.,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; REDŽEPI HEDŽET, Partizanska 23,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; SIRC MIRAN, Tepanjski vrh 25,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 3.
1991; SKUPŠČINA OBČINE SLOVENSKE
KONJICE, Slovenske Konjice, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; VANČEK
DRAGICA, Liptovska 20, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE, vložek: 300,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 21. 3. 1991; VIŠNAR VAN-
DA, Prešernova 1, 2317 OPLOTNICA, vlo-
žek: 300,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
21. 3. 1991; ZDOVC JURIJ, Celovška 25,
1000 LJUBLJANA, vložek: 300,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 3. 1991; ŽLAUS
TONE, Kajuhova 2, 3210 SLOVENSKE KO-

NJICE, vložek: 300,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 21. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17750
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01603 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02831/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIJOŠEK proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o. Celje,

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cinkarniška pot 2, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIJOŠEK STJEPAN, Lož-

nica 3, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 25. 9. 1990; MIJO-
ŠEK IVANKA, LOŽNICA 3, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17751
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01604 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02830/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMO-EKO, proizvodno podjet-
je, d.o.o., Celje, Mariborska c. 86

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska c. 86, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: EMO, P.O., Mariborska c.

86, 3000 CELJE, vložek: 4.080,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1991; DREV
MARJAN, Pod Kostanji 8, 3000 CELJE,
vložek: 1.600,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
2. 4. 1991; MERX SP, O.SUB.O., Ul.
29. novembra 16, 3000 CELJE, vložek:
2.320,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 2. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
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ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17752
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01605 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIBO podjetje za trgovino in
storitve, družba z omejeno odgovorno-
stjo, Petrovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobriša vas št. 57, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRALJ BORIS, DOBRIŠA

VAS 57, 3301 PETROVČE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 26. 12.
1990; KRALJ MILJANA, DOBRIŠA VAS 57,
3301 PETROVČE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 26. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17753
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01606 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02825/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOY ART organizacijske in eko-
nomsko komercijalne storitve d.o.o. Šo-
štanj, Tekavčeva 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tekavčeva 16, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 4.000,00 SIT
Ustanovitelji: DANILO PEUNIK, Tekav-

čeva 16, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17754
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01607 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SYLADENT GTP podjetje za
gradbeništvo, trgovino in posredništvo
d.o.o. Vojkova 8, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SYLA GANI, VOJKOVA 8,

3000 CELJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 15. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17755
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01608 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5514924
Firma: KOMA CENTER mednarodno

trgovsko podjetje d.o.o. Celje, Cesta na
grad 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na grad 35, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR MARTA, Cesta na

grad 35, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17756
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01609 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AUDIO - VIDEO trgovsko in sto-
ritveno podjetje d.o.o. Celje, Cinkarni-
ška pot 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cinkarniška pot 10, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELIČ STANISLAV, Cinka-

rniška pot 10, 3000 CELJE, vložek:
8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 31. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17757
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01610 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZENO podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o. Šentjur, Trno-
vec 4/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trnovec 4/a, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ARZENŠEK STANISLAV,

Trnovec 4/a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 3.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17758
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01611 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VOMER podjetje za trgovanje z
lesom in živino ter obnovo gozdov d.o.o.,
Jurklošter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polana 16, 3273 JURKLOŠTER
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLAVŠEK MILAN, Polana

16, 3273 JURKLOŠTER, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 16. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17759
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01612 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOSTOR, D.O.O. KMETIJS-
TVO, TRGOVINA IN d.o.o., kmetijstvo, tr-
govina in storitve Podčetrtek

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sela 16/a, 3254 PODČETR-
TEK

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOVHA SLAVKO JAKOB,

Sela 16/a, 3254 PODČETRTEK, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 30. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17760
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01613 z dne 24. 3.
2000 pod št. vložka 1/02806/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GTP RANEK Gostinsko in turi-
stično podjetje, d.o.o., Rečica ob Savi-
nji, Sp. Rečica 73

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Sp. Rečica 73, 3332 REČICA
OB SAVINJI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAŠPARIČ STANKO, Sp.

Rečica 73, 3332 REČICA OB SAVINJI, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17761
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01614 z dne 24. 3.

2000 pod št. vložka 1/02804/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CLUB MAX Poslovno akviziter-
sko podjetje d.o.o., Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Košnica 48/b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 56.761,00 SIT
Ustanovitelji: MUHIČ VLADIMIR, Košni-

ca 48, 3000 CELJE, vložek: 56.761,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17762
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01632 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02720/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FI - VI Obrtne storitve in popra-
vila, d.o.o., Nazarje, Nazarje 89

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nazarje 89, 3331 NAZARJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: FISTRIČ VILI, Nazarje 89,

3331 NAZARJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 15. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17763
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01633 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02716/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARKANT Z trgovina in gostin-
stvo, Velenje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAGER BORUT, Kardeljev

trg 3, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17764
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01634 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02714/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MR Grafični sistemi, d.o.o., Ce-
lje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ MARJAN, Roži-

čeva 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 12.
1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17765
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01635 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LES-TRADE podjetje za posre-
dniške posle na področju prometa bla-
ga, Luče, Konski Vrh 13, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Konjski vrh 13, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAMERNIK ANTON, Ko-

njski vrh 13, 3334 LUČE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17766
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01636 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02710/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STYRIA Inženiring, trgovina in
storitve, d.o.o., Efenkova 61, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 7.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARTOLAC FRANJO, Ca-

nkarjeva 18, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; ŽOVLJE TONE, Šalek 91, 3320 VE-
LENJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1990; KOLAR JOŽE,
Ravne 13, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 9.
1990; BARTOLAC ZLATKO, Šembric 24,
3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 1990; KORUN BO-
RUT, Celjska c. 27, 3320 VELENJE, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 9. 1990; DE COSTA TONE, Cesta
II/29, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 9. 1990; JE-
RAJ MARKO, Šaleška 2/d, 3320 VELE-
NJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 20. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17767
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01637 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5480922
Firma: WOLLE-GARN export-import,

d.o.o., Rogaška Slatina, Kidričeva 21
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kidričeva 21, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIČ-POLAK ANTONIJA,

Ahorweg 12, NIEDERLENA - ŠVICA, vlo-
žek: 8.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
26. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17768
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01638 z dne 27. 3.

2000 pod št. vložka 1/02707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FEDOR Podjetje za pospeše-
vanje razvoja športnih dejavnosti, d.o.o.,
Celje, Dečkova 1a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dečkova 1/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 15.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEGLJAŠKI KLUB EMO

CELJE, Ulica 29. novembra 2, 3000 CE-
LJE, vložek: 5.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 20. 3. 1991; ODBOJKARSKI KLJUB
CELJE, Lava 11, 3000 CELJE, vložek:
5.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 3.
1991; EKONOMSKO IN ORGANIZACIJ-
SKO SVETOVANJE, Dečkova 1 a, 3000
CELJE, vložek: 5.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 20. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17769
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01639 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02697/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5490626
Firma: LM proizvodnja, posredništvo,

import-export, d.o.o., Rogaška Slatina,
Kozjanski odred št. 15

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kozjanski odred št. 15, 3250
ROGAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: AL MAHDAVI LIDIJA, Koz-

janski odred št. 15, 3250 ROGAŠKA SLA-
TINA, vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 17. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17770
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01640 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02694/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROAN trgovina, marketing,
d.o.o., Brinarjeva 4, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brinarjeva 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROP ANDREJ, Brinarjeva

4, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17771
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01641 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02691/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIK - TRANS Prevozno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Šoštanj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ravne 113/b, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBŠTETAR TONE, Ravne

113, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 27. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17772
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01642 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02690/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BUSER Podjetje za trgovino,
uvoz in izvoz d.o.o. Loče pri Poljčanah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mlače 3/a, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BUSER MAGDALENA, Mla-

če 3/a, 3215 LOČE PRI POLJČANAH, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
18. 12. 1990; BUSER ZVONKO, Mlače 3/,
3334 LUČE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 18. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-



Stran 3080 / Št. 32 / 13. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17773
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01643 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02689/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IMAG import - export, d.o.o.,
Titovo Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 TITOVO
VELENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLINIK ALFRED, 10. Ok-

tober-Platz 28, BLEIBURG, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17774
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01644 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02687/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PERLA podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve d.o.o. Luče 83

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Luče 83, 3334 LUČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLANKL SLAVKA, Luče 83,

3334 LUČE, vložek: 2.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17775
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01645 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02686/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELEKTRAS COMMERCE Elekt-
rostoritve in trgovina, d.o.o., Gornji Grad

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gornji Grad 183, 3342 GOR-
NJI GRAD

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BREZNIK IGOR, Gornji

Grad 183, 3342 GORNJI GRAD, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 1.
1991; KERZNAR RAFKO, Šmiklavž 22,
3342 GORNJI GRAD, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 8. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17776
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01646 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02685/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5491533
Firma: HARIS podjetje za gostinstvo

in trgovino, d.o.o., Šoštanj, Kajuhova 5
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 5, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRNČIĆ LJUBA, Kajuhova

5, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 7. 1. 1991; HRNČIĆ
MIRSAD, Kajuhova 5, 3325 ŠOŠTANJ, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17777
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01647 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02683/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RADILEX mednarodno trgov-
sko podjetje, Dobrteša vas 47 a, Šem-
peter, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrteša vas 47/a, 3311 ŠE-
MPETER

Osnovni kapital: 36.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROZMAN RADI KONRAD,

Dobrteša vas 47/a, 3311 ŠEMPETER, vlo-
žek: 18.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 9. 1990; VLAADINGERBROEK ALEX
WILHEM, Baarsveen 576, BV SPIJKENIS-
SE - NIZOZEM., vložek: 18.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17778
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01648 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SABRA trgovina in storitve
d.o.o. Savinjska cesta 10, Mozirje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjska cesta 10, 3330 MO-
ZIRJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAMARIN BRANKO, Savi-

njska cesta 10, 3330 MOZIRJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 11. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17779
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01649 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HERA Trgovina import-export,
d.o.o., Frankolovo 37, Frankolovo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frankolovo 37, 3213 FRAN-
KOLOVO

Osnovni kapital: 3.200,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORC RAFAEL, Be-

zenškovo bukovje 10, 3213 FRANKOLO-
VO, vložek: 3.200,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
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gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17780
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01650 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02668/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAJA plesna šola d.o.o., Celje,
Čopova 7

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Čopova 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIKOŠEK MIRAN, Čopova

7, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17781
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01651 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENIGMA Trgovsko podjetje
d.o.o., Celje, Pečovnik 50 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pečovnik 50 a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SIKOŠEK MIRKO, Pečov-

nik 50 a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17782
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01652 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02662/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LIDIJA gostinstvo in turizem,
d.o.o., Celje, Šaranovičeva 2 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šaranovičeva 2/a, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMŠAK EDVARD, Kers-

nikova 32/a, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 9. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17783
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01653 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VELINE d.o.o. proizvodnja ter-
mooblikovanih izdelkov, Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Štrbenkova 1, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 10.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEPLAS, VELENJSKA PLA-

STIKA P.O, Štrbenkova 1, 3320 VELENJE,
vložek: 5.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
6. 11. 1990; SALCO D.O.O. CONSULTI-
NG IN, XXX. divizije 21, 5000 NOVA GORI-
CA, vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 6. 11. 1990; ZETA POINT, S.R.L.
TEHNICAL, consultant & suplier, Via G., FA-
BRICI 1, PORENONE - ITALIJA, vložek:
2.500,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17784
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01654 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ABAK računalniški inženiring,
d.o.o., Žalec, Arničeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Arničeva 1, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTLOGA RADOVAN, Ar-

ničeva 1, 3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17785
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01655 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SHOCK inženiring in zastopst-
va, družba z omejeno odgovornostjo Pe-
šnica 22, Šentjur pri Celju

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pešnica 22, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TOVORNIK BRANKO, Pe-

šnica 22, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vlo-
žek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
25. 12. 1989; KUPEC NUŠKA, Gornja vas
12, 3312 PREBOLD, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 25. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17786
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01656 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02653/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAG podjetje za trgovino z
uvozom in izvozom, prehrambenih arti-
klov in drugih tehničnih izdelkov na pod-
ročju prometa d.o.o. Podsreda

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Podsreda 28, 3257 PODSRE-
DA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERČIČ ANTON, Podsre-

da 28, 3257 PODSREDA, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 10.
1990; PERČIČ GORAN, Spasičev prilaz 5,
ZAGREB, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 1. 10. 1990.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17787
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01657 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MENU jedilne specilitete,
d.o.o., Rogatec 97, Rogatec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogatec 97, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEKIČ VESNA, Rogatec

97, 3252 ROGATEC, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17788
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01658 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02646/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5471109
Firma: WIN podjetje za šport, rekrea-

cijo in trgovino, d.o.o. Celje, Pucova 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Pucova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURENEC DRAGO, Puco-

va 2, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 2. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17789
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01659 z dne 27. 3.

2000 pod št. vložka 1/02640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STRNIŠA podjetje za inženiri-
ng, projektiranje, zastopanje, trgovino
in svetovanje, d.o.o., Šempeter

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šempeter 114, 3311 ŠEMPE-
TER

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRNIŠA ALOJZ, Šempe-

ter 114, 3311 ŠEMPETER, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 19. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17790
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01660 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RUMEST trgovina, storitve, in-
ženiring, posredovanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestinje 42/a, 3241 POD-
PLAT

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUMPF IVAN, Partizanska

5, 2230 LENART, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 28. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17791
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01661 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINITEX d.o.o., trgovina in pro-
izvodnja, uvoz, izvoz, zastopanje ter op-
ravljanje storitev, Celjska cesta 36, Ro-
gaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Celjska cesta 36, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAFUTA MIROSLAV, Ce-

ljska cesta 36, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
10. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17792
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01662 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02630/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREGOLES prevozništvo, go-
stinsvto in trgovina, d.o.o., Kavče 8/ a,
Velenje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kavče 8/a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽEVART VLADIMIR, Kavče

8/a, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 8. 10. 1990; ŠMID-
HOFER JANJA, Kavče 8/a, 3320 VELE-
NJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 8. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17793
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01663 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02625/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PANDORA podjetje za poslov-
ne storitve, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ločica 3 a, Polzela

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ločica 3/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC TATJANA, Loči-

ca 3/a, 3313 POLZELA, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
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pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17794
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01664 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZIBKA pomoč in varstvo mater
in otrok, d.o.o.Celje, Nušičeva 14

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Nušičeva 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCUVAN BRANKA, Dra-

mlje 9/b, 3222 DRAMLJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 24. 1.
1991; STRAŠEK DRAGICA, Nušičeva 14,
3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 24. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17795
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01665 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02621/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EURO IMEX trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje d.o.o. Vrbje
80, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrbje 80, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.200,00 SIT
Ustanovitelji: MASTNAK JOSEF, Kelt-

weg 18, A 5020 SALZBURG - AVSTRIJA,
vložek: 1.100,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
18. 11. 1990; ŠUSTER DARKO, Polzela
151, 3313 POLZELA, vložek: 1.100,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17796
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01666 z dne 27. 3.

2000 pod št. vložka 1/02619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ELA d.o.o. Podjetje za elektro
storitve in trgovino Slov. Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrtna 10, 3210 SLOVENSKE
KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVRENČIČ ALOJZ, Vrtna

10, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 15. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17797
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01667 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02618/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČUK marketing, d.o.o., Roga-
ška Slatina, Prvomajska 40

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prvomajska 40, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVEČKI ŽELJKO, Mi-

lke Kos 23/c, ZAČRETJE, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 6. 9.
1990; LAH BORUT, Prvomajska 19, 3250
ROGAŠKA SLATINA, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 6. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17798
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01668 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DEJAN trgovsko, uvozno in iz-
vozno podjetje, d.o.o. Slovenske Konjice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajuhova 2, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Ustanovitelji: OKOVIČ DEJAN, Kajuhova
2, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 21. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17799
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01669 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JJ COMMERCE mednarodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Laško, Trubar-
jevo nabrežje 8

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Trubarjevo nabrežje 8, 3270
LAŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERNEJŠEK JANKO, Tru-

barjevo nabrežje 8, 3270 LAŠKO, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 24. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17800
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01670 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALEKSANDER podjetje za not-
ranjo in zunanjo trgovino in organizaci-
jo kulturno-zabavnih prireditev, d.o.o. Bi-
strica ob Sotli, Zagaj 38

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagaj 38, 3256 BISTRICA OB
SOTLI

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPELJAR ALEKSANDER,

Zagaj 38, 3256 BISTRICA OB SOTLI, vlo-
žek: 2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
5. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
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navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17801
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01671 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ASTORYA trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Cesta na grad 56/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na grad 56/b, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEZDEVŠEK SLAVKO, Ce-

sta na grad 56/ b, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 27. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17802
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01672 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOSMAČ proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Celje, Lokrovec 4

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Lokrovec 41, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSMAČ ANICA, Lokrovec

41, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 20. 11. 1990; KOS-
MAČ ZVONE, Lokrovec 41, 3000 CELJE,
vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
20. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17803
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01673 z dne 27. 3.

2000 pod št. vložka 1/02596/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠPORN trgovina in proizvod-
nja, d.o.o. Parižlje 27, Braslovče

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Parižlje 27, 3314 BRASLOV-
ČE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPORN OTO, Parižlje 27,

3314 BRASLOVČE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 7. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17804
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01674 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02592/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: METKATEX tkanine in konfek-
cije Celje, Ipavčeva 22

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ipavčeva 22, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: METKA, TKANINE IN KO-

NFEKCIJA, Celje, p.o., Ipavčeva 22, 3000
CELJE, vložek: 8.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 8. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17805
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01675 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REAL storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje Tržaška 7/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 7/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIVEC JANEZ, Tržaška

7/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17806
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01676 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02583/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PREVOZI POLŠAK prevozi, tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Začret 5, 3211 ŠKOFJA VAS
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: POLŠAK BRANKO, Začret

5, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 1. 1994; PO-
LŠAK ANA, Začret 5, 3211 ŠKOFJA VAS,
vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
18. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17807
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01677 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FORTAL zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Savinjsko nabrežje 2, 3270
LAŠKO

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMID VILI, Savinjsko nab-

režje 2, 3270 LAŠKO, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 30. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17808
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01678 z dne 27. 3.
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2000 pod št. vložka 1/02577/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAKLEN podjetje za proizvod-
njo lesnokovinskih izdelkov, trgovino in
storitve d.o.o., Strmec 94, Strmec pri
Vojniku

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strmec 94, 3203 STRMEC PRI
VOJNIKU

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MATEK KAREL, Strmec

94, 3203 STRMEC PRI VOJNIKU, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17809
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01679 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02575/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5481341
Firma: SITOGRAF grafično podjetje,

d.o.o., Celje, Ljubljanska 58 Celje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 58, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: LES MILENA, Ljubljanska

58, 000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17810
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01680 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIT podjetje za trgovino, inže-
niring in proizvodnjo d.o.o. Opekarniška
12 /b, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 12/b, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČEK ANDREJ, Ope-

karniška 12/b, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 26. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17811
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01681 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AKTER podjetje za trgovino
d.o.o.Vojkova ulica 16, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vojkova ulica 16, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽNIK KONRAD, Ulica

Florjana Puhlina 4, 3310 ŽALEC, vložek:
1.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 1.
1991; JUG MIRAN, Vojkova ulica 16, 3000
CELJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17812
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01682 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JO mednarodno podjetje za
storitve in trgovino, d.o.o. Velenje, Tom-
šičeva 45

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 45, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: DONKO JOŽICA, Tomšiče-

va 45, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17813
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01683 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02567/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DAF Podjetje za transport in
trgovino d.o.o. Celje, Jamova 2 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Jamova 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARJAN, Jamova

2/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 6. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17814
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01684 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: D.I.T.A.-MEDIA podjetje za ma-
rketing, d.o.o., Velenje, Splitska 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Splitska 6, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERIČ DAMIJAN, Splitska

6, 3320 VELENJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 15. 2. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17815
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01685 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02561/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMIS ekonomika, marketing,
informacije, storitve, d.o.o. Velenje
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VRBOVŠEK JULIJA, Me-

škova 3, 3320 VELENJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 1. 12. 1990; BE-
RIČNIK JURE, Tomšičeva 10, 3320 VELE-
NJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 1. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17816
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01686 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02553/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GB trgovina in gostinstvo,
d.o.o. Žalec, Gotovlje 215

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gotovlje 215, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABAR BOŽIDAR, Dol-

harjeva 3, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 24. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17817
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01687 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VRELEC trgovsko in gostinsko
podjetje, d.o.o. Rogaška Slatina, Tržišče
27 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržišče 27/a, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TADINA MILENA, Tržišče

27/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-

ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17818
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01688 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02548/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MMK INŽENIRING podjetje za
inženiring in trgovino, d.o.o. Celje, Ope-
karniška 12/b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Opekarniška 12/b, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC ZVONKO, Ope-

karniška 12/b, 3000 CELJE, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17819
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01689 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02547/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠKORPIJON mednarodno trgo-
vsko podjetje, d.o.o. Rogaška Slatina,
Aškerčeva 1

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Aškerčeva 1, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KORES SERGEJA, Ašker-

čeva 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17820
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01690 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRACIA mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Rogatec 160

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogatec 160, 3252 ROGATEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIBERI KATARINA, Roga-

tec 160, 3252 ROGATEC, vložek:
2.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 18. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17821
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01691 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02537/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZEP servisno proizvodno pod-
jetje, d.o.o. Petrovče, Levec 37 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 37/a, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT

Sr-17822
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01692 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02536/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RESTAVRATORSTVO ORGEL
podjetje za proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno dejavnost, d.o.o. Dramlje, Pleto-
varje 9

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pletovarje 9, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLAR SIMON, Pletovarje

9, 3222 DRAMLJE, vložek: 2.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17823
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01693 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5514223
Firma: IRENA trgovina na debelo in

drobno, proizvodnjo špediterske storit-
ve, d.o.o. Tomšičeva 10, Žalec

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tomšičeva 10, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 4.400,00 SIT
Ustanovitelji: BENC ZLATKA, Tomšičeva

10, 3310 ŽALEC, vložek: 4.400,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17824
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01694 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5470862
Firma: MODEM mednarodno trgovsko

podjetje, d.o.o. Celje, Savinova n.h.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Savinova n.h., 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: BABURSKI BOGDAN, Ja-

nežičeva 8, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 27. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17825
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01695 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERX RAZVOJNI INŽENIRING,
D.O.O., CELJE, Ul. 29. novembra 16

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 29. novembra 16, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 660.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERX HOLDING D.O.O.,

CELJE, ul. 29. novembra 16, 3000 CE-
LJE, vložek: 378.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 10. 1990; STRAŠEK AN-
TON, Mestijne 7, 3241 PODPLAT, vložek:
114.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990; TOMAN IVAN, Petrovče
203, 3301 PETROVČE, vložek: 39.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1990;
RADŠEL BORIS, Miloša Zidanška 5, 3230
ŠENTJUR, vložek: 39.000,00 SIT, ne  od-
govarja, vstop: 31. 10. 1990; KRIVEC LA-
DISLAVA, Zagrad 61/d, 3000 CELJE, vlo-
žek: 39.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990; BREŽNIK ALBIN, Klajnško-
va 15, 3000 CELJE, vložek: 39.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1990;
POTOČNIK ANA, PEŠNICA 7, 3230 ŠENT-
JUR, vložek: 12.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 1. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17826
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01696 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02526/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MERX 2 M mednarodno proiz-
vodno in trgovinsko, podjetje, d.o.o., Ce-
lje, Mariborska 116

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 116, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 502.450,00 SIT
Ustanovitelji: MERX HOLDING.

D.O.O.CELJE, Ul. 29. novembra, 3000
CELJE, vložek: 255.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 31. 10. 1990; TAMŠE BORIS,
Cesta na Dobrovo 100, 3000 CELJE, vlo-
žek: 101.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990; VAHČIČ ROŽA, Ul. XIV. divi-
zije 16, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
10.100,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
31. 10. 1990; GORENŠEK VANJA, Puco-
va 5, 3000 CELJE, vložek: 10.100,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 31. 10. 1990; CVET-
KO ANDREJ, Celovška 11, 3000 CELJE,
vložek: 126.250,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 4. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17827
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01697 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02520/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZENDER Trgovsko podjetje,
d.o.o., Zadobrova 34/a, Celje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zadobrova 34/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEKL FLORJANA, Zadob-

rova 34/a, 3000 CELJE, vložek: 2.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 12. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17828
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01702 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/00905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALP podjetje za ekonomsko
komercialne storitve d.o.o., Celje, Mal-
gajeva 2/a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 2/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VAŠL ZDENKA, Opekarni-

ška 12 f, 3000 CELJE, vložek: 400,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; NARA-
KS IRENA, Nušičeva 14, 3000 CELJE, vlo-
žek: 400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; HRAŠOVEC LUČKA, Zvez-
na 8, 3000 CELJE, vložek: 400,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 11. 1989; HOSTNIK
BRIGITA, Kersnikova 6, 3000 CELJE, vlo-
žek: 400,00 SIT, ne  odgovarja, vstop:
28. 11. 1989; JUG BORIS, Pod kostanji
24, 3000 CELJE, vložek: 400,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 12. 1990.

Obrazložitev: 5. Ker proti sklepu o zače-
tku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odsta-
vka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17829
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01703 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/00982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ŠKET proizvodnja in prodaja
gradbenega materiala, d.o.o., Vrhe 33,
Teharje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Vrhe 33, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.270,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKET ROBERTO, Vrhe 33,

3221 TEHARJE, vložek: 2.270,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 1. 1990.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17830
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01705 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EKSPOT podjetje za ekonom-
sko komercialne storitve, d.o.o., Celje,
Mariborska 116

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mariborska 116, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEVŠENAK VIKTOR, Tom-

šičev trg 8, 3000 CELJE, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 24. 10. 1989;
GRIL MARJAN, Dobojska 27, 3000 CE-
LJE, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 24. 10. 1989.

Obrazložitev: 3. Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17831
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/01718 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/05228/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5722233
Firma: TRGO ŠMARJE trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Šmarje n.h., Šmarje pri Jel-
šah

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmarje n.h., 3240 ŠMARJE
PRI JELŠAH

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GTP, D.O.O. ŠMARJE,

Šmarje, 1293 ŠMARJE, vložek: 50.000,00

SIT, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1993; ST-
RAŠEK VINCENC, Šmarje 1, 3240 ŠMAR-
JE PRI JELŠAH, vložek: 50.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17832
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03224 z dne 3. 4. 2000
pod št. vložka 1/02365/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: ADARIS avdio in video produk-
cija, založništvo in trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tepešev graben 2, 3252 RO-
GATEC

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TEPEŠ ZVONKO, Rogatec

160/ a, 3252 ROGATEC, vložek: 1.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 28. 11. 1990;
TEPEŠ BLAŽ, Rogatec 210, 3252 ROGA-
TEC, vložek: 1.000,00 SIT, ne  odgovarja,
vstop: 28. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17833
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03311 z dne 3. 4. 2000
pod št. vložka 1/03103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5528364
Firma: SARA IN MATIC komercialne

in managerske storitve, d.o.o. Celje, De-
čkova 50

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dečkova 50, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: HRIBERŠEK ROMAN, De-

čkova 50, 3000 CELJE, vložek: 8.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 10. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-

žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17834
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03312 z dne 3. 4. 2000
pod št. vložka 1/05354/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5747201
Firma: DOTES storitve, proizvodnja, tr-

govina, d.o.o., Velenje, Selo 18
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Selo 18, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 120.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAMPA BOJAN, Aškerče-

va 3, 3320 VELENJE, vložek: 40.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 19. 11. 1992;
SKAZA VLADO, Selo 18, 3320 VELENJE,
vložek: 40.000,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 19. 11. 1992; SKAZA MARICA, Selo
18, 3320 VELENJE, vložek: 40.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 19. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17835
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03338 z dne 3. 4. 2000
pod št. vložka 1/05348/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: SAHAR trgovina proizvodnja in
slaščičarna, d.o.o. Rogaška Slatina, Irje
36

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Irje 36, 3250 ROGAŠKA SLA-
TINA

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURNŠEK MARICA, Irje

36, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
50.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 20. 1.
1993; TURNŠEK TONE, Irje 36, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA, vložek: 50.000,00 SIT,
ne  odgovarja, vstop: 20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker je sodišče ugovor zo-
per sklep o začetku postopka za izbris kot
neutemeljen zavrnilo, je v skladu s 1. in 2.
ods. 32. čl. Zakona o finančnem poslova-
nju (Ur. l. RS, št. 54/99) izbrisalo iz sodne-
ga registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
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KOPER

Sr-17606
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01045 z dne 21. 3.
2000 pod št. vložka 1/03998/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5747465
Firma: EXCLUS kulturno-umetniška in

izobraževalna dejavnost ter obdelava
podatkov, d.o.o. Ankaran

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kocjančičeva 26, 6280 AN-
KARAN

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MLAKAR MILKO, Mihaele

Škapin 4, 6310 IZOLA, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 2. 1994.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 28.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sdonega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17607
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01059 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/01376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CIAO 90 Notranja in zunanja
trgovina d.o.o. Sežana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Partizanska cesta 33, 6210
SEŽANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: CRESSEVICH SILVANO,

Viale XX settembre 70, Trst, ITALIJA, vlo-
žek: 950,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1990; GOJAK LUCIANO, Via dei So-
ncini 83/1, Trst, ITALIJA, vložek: 950,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 6. 1990; ME-
ZGEC DUŠAN, Lipica 15, 6210 SEŽANA,
vložek: 100,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
12. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17608
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01070 z dne 27. 3.

2000 pod št. vložka 1/00713/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5294509
Firma: PODJETJE ZA ELEKTRONIKO

IN INŽENIRING ELAC, d.o.o. POSTOJNA,
Log 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Log 10, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŽIGON ALBIN, Log 10,

6230 POSTOJNA, vložek: 1.800,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 9. 1989; ŽIGON
KARMEN, Log 10, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 9.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 03. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je registr-
sko sodišče na podlagi prvega odstavka 32.
člena ZFPPod (Ur. list RS, št. 54/99), izdalo
sklep o izbrisu gospodarske družbe iz sod-
nega registra. Pravni pouk: Zoper sklep lah-
ko družbenik oziroma delničar gospodarske
družbe in upnik gospodarske družbe v roku
30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17610
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01073 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/02030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5485690
Firma: MEHANOTEHNIKA, proizvod-

nja in trgovina d.o.o., Izola MEHANOTE-
HNIKA, produzione e commercio s.r.l.,
Isola

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Polje 9, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 1.000.000,00 Sit
Ustanovitelji: FINOR D.O.O. KOPER,

Pristaniška 14, 6000 KOPER, vložek:
660.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1991; ADRIATIC D.D. KOPER, Ljub-
ljanska 3 a, 6000 KOPER, vložek:
340.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 4. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 06.01.2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je regist-
rsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod ( Ur. list RS, št. 54/99)
izdalo sklep o izbrisu gospodarske družbe
iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sk-
lep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17612
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01095 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/01569/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5658772
Firma: CAMPA, poslovne storitve in

trgovina d.o.o. Postojna, Kidričevo na-
selje 25

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kidričevo naselje 25, 6230
POSTOJNA

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: BIZJAK EVGEN, Kidričevo

naselje 25, 6230 POSTOJNA, vložek:
350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 7.
1990; TOMINEC FRANC, Volaričeva 40,
6230 POSTOJNA, vložek: 350,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 17. 7. 1990; BUONAS-
SISI DUŠAN, Prekomorskih brigad 5, 6230
POSTOJNA, vložek: 350,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 7. 1990; LIPOVŽ MARKO,
Matenja vas 6a, 6230 POSTOJNA, vložek:
350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 7.
1990; INTIHAR IGOR, Volaričeva 20, 6230
POSTOJNA, vložek: 350,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 17. 7. 1990; POŽENEL FRA-
NC, Rakitnik 33, 6230 POSTOJNA, vlo-
žek: 350,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17614
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01096 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02097/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5502373
Firma: PENELOPE, podjetje za turi-

zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o., Por-
torož, Ul. borcev 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. borcev 10, 6320 PORTO-
ROŽ

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PETVAR BRUNO, Ul. bor-

cev 10, 6320 PORTOROŽ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12.
1990; TORCELLO CELESTINA, Ul. borcev
10, 6320 PORTOROŽ, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17616
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01097 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FRANCO, turizem in trgovina,
d.o.o. Postojna, Tržaška 36 b

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržaška 36 b, 6230 POSTOJ-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PLEŠKO FRANKO, Matte-

ottieva 4, 6330 PIRAN, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17618
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/01098 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/02384/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ISTRAGRAD, gradbeno podjet-
je, družba z omejeno odgovornostjo, Ko-
štabona

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koštabona 21, 6274 ŠMARJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MAJDANAC MEHMED, Ko-

štabona 21, 6274 ŠMARJE, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 7.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

KRANJ

Sr-17604
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/00852 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/01480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GRIČ, proizvodnja, gostinstvo,
trgovina, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA GRIČU 7, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VODIŠEK ŽONTAR MARI-

JA, NA GRIČU 7, 4000 KRANJ, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17620
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01315 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADP, Podjetje za zastopanje,
trgovino, gostinstvo, svetovanje in pro-
izvodnjo d.o.o. Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG SVOBODE 9, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PODREKAR ALENKA, PA-

RTIZANSKA ULICA 1, 4290 TRŽIČ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17621
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01316 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BID, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Tržič

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PRISTAVŠKA C. 50, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BERTALANIČ DRAGICA,

PRISTAVA 69, 4290 TRŽIČ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)

izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17622
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01317 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03373/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOŠUTE, podjetje za turizem,
gostinstvo, trgovino, poslovne in druge
storitve d.o.o. Podljubelj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLJUBELJ 26, 4290 TR-
ŽIČ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: POKLUKAR FRANČIŠKA,

PODLJUBELJ 101, 4290 TRŽIČ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 15. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17623
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01318 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: IPP, podjetje za trgovino, ser-
vis ter uvoz in izvoz, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODLUBNIK 33, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PINTERIČ PRIMOŽ, POD-

LUBNIK 33, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17624
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01319 z dne 22. 3.
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2000 pod št. vložka 1/03388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: UNIVERSUM, Export-Import
Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
7, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ISABEGOVIĆ AHMO, GA-

VRILA PRINCIPA 13, TUZLA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17625
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01320 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EMBATEX, d.o.o. proizvodnja
in prodaja kompjuterskih pripomočkov,
Blejska Dobrava

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BLEJSKA DOBRAVA 124,
4273 BLEJSKA DOBRAVA

Osnovni kapital: 20.000,00 Sit
Ustanovitelji: EMBACHER FRANZ-PE-

TER, MOZARTSTRASSE 1, FELDKIRC-
HEN, vložek: 20.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 5. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17626
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01321 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03396/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REBEKA, podjetje za trgovino
in zastopanje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREBAČEVO 46, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GOLEŽ DARJA, JAKA PLA-

TIŠE 17, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17627
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01322 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03406/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SB COMMERCE, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Pot v Bitnje 50, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: POT V BITNJE 50, 4000 KRA-
NJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ VILI, CANKA-

RJEVA 24, 4290 TRŽIČ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17628
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01323 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03409/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOM 5, storitveno podjetje,
d.o.o., Predoslje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREDOSLJE 91, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BOGATAJ MIHAELA,

PREDOSLJE 91, 4000 KRANJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17629
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01324 z dne 23. 3.
2000 pod št. vložka 1/03410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5878535
Firma: MARILA, Proizvodnja, storitve

in trgovina, d.o.o., Krnica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: KRNICA 121, 4247 ZG. GOR-

JE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LAH MARIJA, KRNICA

121, 4247 ZG. GORJE, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17630
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01325 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ČRTOMIR, trgovsko, gostinsko
in storitveno podjetje Cerklje, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: STARA CESTA 12, 4207 CER-
KLJE

Osnovni kapital: 8.200,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN PETER, STARA

CESTA 12, 4207 CERKLJE, vložek:
8.200,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17631
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01326 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PIKANT, gostinsko in trgovsko
podjetje, Naklo, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: NA KALU 15, 4202 NAKLO
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Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAŠPER VIDA, NA KALU

15, 4202 NAKLO, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 10. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17632
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01327 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AGROSVIT, Trgovina, d.o.o.,
Šenčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BELEHARJEVA 15, 4208 ŠE-
NČUR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PILAR JERNEJ, BELEHA-

RJEVA 15, 4208 ŠENČUR, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17633
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01328 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PENZION MARIJA, podjetje za
gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.,
Bled

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZAGORIŠKA 1, 4260 BLED
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZUPAN JANEZ, ZAGORI-

ŠKA 1, 4260 BLED, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17634
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01329 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JOGRIS, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GOBOVCE 5, 4244 PODNART
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRIČAR JOŽE, GOBOV-

CE, 4244 PODNART, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 2. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17635
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01330 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03428/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MA, consulting, d.o.o., Kranj
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: MLAŠKA C. 82, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: PEŠIČ MAJA, MLAŠKA C.

82, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17636
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01331 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ANBO, Podjetje za storitve in
trgovino Preddvor, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZGORNJA BELA 38, 4205
PREDDVOR

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠAVS ANDREJA, ZG. BELA

38, 4205 PREDDVOR, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17637
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01332 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REJC, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KAJUHOVA 15, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REJC JANEZ, KAJUHOVA

15, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17638
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01333 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BAZAR, podjetje za trgovino,
gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o., Plani-
na 3, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PLANINA 3, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: JANŠA JANEZ, PODLUB-

NIK 162, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17639
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01334 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5680476
Firma: KRALJ, turizem in gostinstvo,

Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: TRG RIVOLI 4, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONČIČ SILVO, TRG RI-

VOLI 4, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17640
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01335 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KUPREP, d.o.o., prevozništvo,
trgovina in turizem, Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SUHA PRI PREDOSLJAH 46,
4000 KRANJ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUHAR RUDOLF, SUHA

PRI PREDOSLJAH 46, 4000 KRANJ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
24. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17641
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01336 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BASP, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. NA BRDO 24, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit

Ustanovitelji: BURJA MARJAN, ZUPAN-
ČIČEVA 4, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17642
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01337 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JEŽEK, Proizvodnja in trgovina
d.o.o. Cerklje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ZALOG 76, 4207 CERKLJE
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOŽAR FRANC, ZALOG

76, 4207 CERKLJE, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17643
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01338 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KATERN, Podjetje za uvoz, iz-
voz, zastopanje, proizvodnjo, posredo-
vanje, trgovino in prevozništvo, d.o.o.,
Cerklje, Kurirska pot 24

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KURIRSKA POT 24, 4207 CE-
RKLJE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KATERN JOŽE, KURIRSKA

POT 24, 4207 CERKLJE, vložek: 4.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 3. 1992; KRE-
SE BOJANA, T. VIDMARJA 4, 4000 KRA-
NJ, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 27. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma

delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17644
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01339 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAIR, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KEBETOVA 18, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: FRELIH MARKO, KEBETO-

VA 18, 4000 KRANJ, vložek: 8.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17645
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01340 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERVAL, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in inženiring d.o.o. Je-
senice Sp. Plavž 3 a

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. PLAVŽ 3 A, 4270 JESENI-
CE

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: REKAR JOŽE, PLANINA

POD GOLICO 74, 4270 JESENICE, vlo-
žek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992; FOLLENS MONIQE-ANNE,
BOKALOVA 14, 4270 JESENICE, vložek:
4.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17646
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01341 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/03475/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALIEN, Proizvodnja in razvoj,
d.o.o. Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MESTNI TRG 9, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: KORDEŠ ANTON, MEST-

NI TRG 9, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17647
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01343 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/04016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5668484
Firma: ARIFI Podjetje za trgovino in

transport, Kranj, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: CANKARJEVA 9, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ARIFI AMET, CANKARJE-

VA 9, 4000 KRANJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 6. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 6. 1. 2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavržen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZEPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-17648
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01346 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/05528/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERESNA SKUPNOST RTC
KRVAVEC

Pravno org. oblika: SIS
Sedež: KOROŠKA 25 A, 4000 KRANJ
Ustanovitelji: REKREACIJSKO TURISTI-

ČNI CENTER KRAVAVEC, KOROŠKA C.
25 A, 4000 KRANJ, ostalo, vstop: 4. 2.
1988.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17649
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01347 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/00645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GABO, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BLEIWISOVA 44, 4000 KRA-
NJ

Osnovni kapital: 1.772.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROZMAN TATJANA, BLEI-

WEISOVA 44, 4000 KRANJ, vložek:
1.772.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17650
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01348 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/01046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADRIATIC TST, turizem, šport,
transport, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BERTONCLJEVA 26, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 2.912.344,00 Sit
Ustanovitelji: BRADAČ SABINA, BERTO-

NCLJEVA 26, 4000 KRANJ, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; BRADAČ CECILIJA, BERTONCLJE-
VA 26, 4000 KRANJ, vložek: 500,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 12. 1989; BRA-
DAČ ANTON, BERTONCLJEVA 26, 4000
KRANJ, vložek: 2.910.844,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 28. 12. 1989; BRADAČ TA-
TJANA, BERTONCLJEVA 26, 4000 KRA-
NJ, vložek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni

pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17651
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01349 z dne 22. 3.
2000 pod št. vložka 1/05533/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SAMOUPRAVNA INTERESNA
SKUPNOST ZA LETALIŠKO DEJAVNOST
SLOVENIJE, p.o.

Pravno org. oblika: SIS
Sedež: ZGORNJI BRNIK 130 A, 4210

BRNIK
Osnovni kapital: 1,00 Sit
Ustanovitelji: AERODROM LJUBLJANA,

D.D., ZG. BRNIK 130 A, 4210 BRNIK,
ostalo, vstop: 15. 4. 1981.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17652
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01372 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMADEUS, podjetje za turizem,
storitve in posredovanje, d.o.o., Jeseni-
ce

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: C. ŽELEZARJEV 7, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 123.000,00 Sit
Ustanovitelji: HODŽIČ ARMIN, TITOVA

2, 4270 JESENICE, vložek: 62.730,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 18. 3. 1993; REBER-
NIK URŠKA, KOČNA 12 B, 4274 BLEJ-
SKA DOBRAVA, vložek: 60.270,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 18. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17653
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01373 z dne 28. 3.
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2000 pod št. vložka 1/04859/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5794129
Firma: G.H.E. podjetje za trgovino in

storitve d.o.o. Kranjska gora
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: BEZJE 8, 4280 KRANJSKA

GORA
Osnovni kapital: 142.000,00 Sit
Ustanovitelji: GREGORČIČ HERMAN,

BEZJE 8, 4280 KRANJSKA GORA, vložek:
142.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 6.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17654
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01374 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05048/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5782449
Firma: F & MTM INTERNATIONAL, pro-

izvodnja, trgovina, storitve in posredniš-
tvo, d.o.o., Smokuč

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMOKUČ 78, 4274 ŽIROVNI-
CA

Osnovni kapital: 145.033,00 Sit
Ustanovitelji: FERLUGA RADIVOJ, TITO-

VA 39, 4270 JESENICE, vložek:
145.033,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17655
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01375 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BOSFOR, trgovina, prevozništ-
vo, storitve d.o.o Hotemaže 12, PRED-
DVOR

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HOTEMAŽE 12, 4205 PRED-
DVOR

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DŽEZI ALIJA, KAPITE-

LJSKA UL. 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
7. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17656
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01376 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05237/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZAKI, podjetje za zaščito, avto-
matizacijo, koordinacijo, inženiring v ele-
ktroenergetiki in zunanjo trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŠIŠKOVO NASELJE 39, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 4.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAKONJŠEK JANEZ, PRE-

GLOV TRG 2, 1110 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 7.
1990; PINTAR MARIJA, ŠIŠKOVO NASE-
LJE 39, 4000 KRANJ, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 8. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17657
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01377 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FIT, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Cerklje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JOSIPA LAPAJNE 3, 4207 CE-
RKLJE

Osnovni kapital: 1.592.000,00 Sit
Ustanovitelji: LOMBAR FRANCI, JOSI-

PA LAPAJNE 3, 4207 CERKLJE, vložek:
1.592.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
21. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-

gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17658
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01378 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/03910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTERSTICK podjetje za razi-
skovanje, načrtovanje, razvoj, proizvod-
njo, trženje, instalacije in vzdrževanje,
d.o.o., Dobro polje 3, Brezje

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: DOBRO POLJE 3, 4243 BREZ-
JE

Osnovni kapital: 1.875.412,00 Sit
Ustanovitelji: LESVEHO D.O.O., DOB-

RO POLJE 3, 4243 BREZJE, vložek:
1.434.294,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 8. 1992; GLAS METAL TRUST REG.,
VADUZ, POSTFACH 34622, vložek:
441.118,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
18. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17659
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01379 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/03552/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: FLORI, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Sp.
Besnica

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SP. BESNICA 64, 4201 ZGO-
RNJA BESNICA

Osnovni kapital: 1.513.000,00 Sit
Ustanovitelji: FLORJANČIČ MATEJ, SP.

BESNICA 64, 4201 ZG. BESNICA, vložek:
1.513.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
3. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17660
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01380 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05507/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: STANOVANJSKA ZADRUGA
ŽIRI, p.o.

Pravno org. oblika: zadruga
Sedež: LOGAŠKA 36, 4226 ŽIRI
Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: STRLIČ DUŠAN, TABOR 8,

4226 ŽIRI, vložek: 700,00 Sit, ostalo, vs-
top: 30. 8. 1990; MRAK VLADIMIR, INDU-
STRIJSKA 7, 4226 ŽIRI, vložek: 700,00
Sit, ostalo, vstop: 30. 8. 1990; PIŠLER LO-
JZE, POD ŽIRK 5, 4226 ŽIRI, vložek:
700,00 Sit, ostalo, vstop: 30. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17661
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01381 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AQUA LINE G & P STUDIO IN-
TERANCIONAL, podjetje za marketing,
zastopanje, turizem, trgovino ter izvoz
in uvoz, d.o.o. Jesenice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PREŠERNOVA 26, 4270 JE-
SENICE

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: NIKOLIČ SLAVKA, TITOVA

3, 4270 JESENICE, vložek: 95.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 15. 3. 1993; MAKA-
ROVIČ ELIZABETA, TAVČARJEVA 3 B,
4270 JESENICE, vložek: 5.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 15. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17662
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01382 z dne 28. 3.

2000 pod št. vložka 1/04688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5749018
Firma: EDEN, d.o.o. Jesenice - turi-

zem, šport, trgovina
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: BOKALOVA 17, 4270 JESENI-

CE
Osnovni kapital: 261.850,00 Sit
Ustanovitelji: URŠEJ JOŽE, BOKALOVA

17, 4270 JESENICE, vložek: 261.850,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17663
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01383 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KAMEN, podjetje za gostinst-
vo, trgovino in posredništvo Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMLEDNIŠKA 132 A, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ANŽIČ ALENKA, SMLED-

NIŠKA 132 A, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17664
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01384 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04812/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ROSENFELD Trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o. Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TRG PREŠERNOVE BRIGADE
8, 4000 KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROSENFELD JULE, TRG

PREŠERNOVE BRIGADE 8, 4000 KRANJ,

vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17665
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01385 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KURBOS & ČEBULJ, Export -
import, d.o.o., Žirovnica, Smokuč 81

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SMOKUČ 81, 4274 ŽIROVNI-
CA

Osnovni kapital: 1.109.305,00 Sit
Ustanovitelji: KURBOS TONI, SMOKUČ

81, 4274 ŽIROVNICA, vložek: 554.652,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 4. 1993; ČE-
BULJ MATJAŽ, STUDENICE 4 A, 4248 LE-
SCE, vložek: 554.652,50 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 29. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17666
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01386 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LANGUS, Podjetje za proizvod-
njo, trgovino, izvoz in uvoz, d.o.o., Pod-
jelje 17, Srednja vas

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PODJELJE 17, 4267 SRED-
NJA VAS V BOH.

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: LANGUS MIRKO, PODJE-

LJE 17, 4267 SREDNJA VAS, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
19. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
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čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17667
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01387 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VITRAŽ, podjetje za proizvod-
njo in storitve d.o.o., Škofja Loka

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: FRANKOVO NASELJE 73,
4220 ŠKOFJA LOKA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: COTAR ANA, FRANKOVO

NAS. 73, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
10. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17668
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01388 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/04929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HARRY & CO, podjetje za trgo-
vino, marketing, proizvodnjo in storitve,
d.o.o. Kranj, Tomšičeva ul. 42

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMŠIČEVA UL. 42, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 168.000,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK HARI, TOMŠIČE-

VA 42, 4000 KRANJ, vložek: 168.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17669
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01389 z dne 28. 3.
2000 pod št. vložka 1/05025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: OBLIKA Grafično oblikovanje
in tržne komunikacije Kranj d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: BERTONCLJEVA 34, 4000
KRANJ

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VIDALI MATJAŽ, BERTON-

CLJEVA 34, 4000 KRANJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17670
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01410 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/04975/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KADIVEC, servis in prodaja av-
tomobilov d.o.o. Šenčur

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PIPANOVA 46, 4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 1.502.990,00 Sit
Ustanovitelji: KADIVEC JANEZ, PIPANO-

VA 46, 4208 ŠENČUR, vložek:
1.502.990,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
17. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17671
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01411 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/05004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BIMAST, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: SORŠKA 5, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 1.965.000,00 Sit
Ustanovitelji: BIDOVEC MARKO, SOR-

ŠKA 5, 4000 KRANJ, vložek:
1.835.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
23. 6. 1993; BIDOVEC JANEZ, NA TRATI
49, 4248 LESCE, vložek: 130.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 14. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa

navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17672
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01413 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/04371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5723787
Firma: KRMELJ JM gostinstvo, d.o.o.

Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: ANDREJ NAD ZMINCEM 23,

4220 ŠKOFJA LOKA
Osnovni kapital: 112.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRMELJ JANEZ, ANDREJ

NAD ZMINCEM 23, 4220 ŠKOFJA LOKA,
vložek: 56.000,00 SIT, ne  odgovarja, vs-
top: 12. 10. 1992; KRMELJ MARIJA, AN-
DREJ NAD ZMINCEM 23, 4220 ŠKOFJA
LOKA, vložek: 56.000,00 SIT, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 10. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 28. 12. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor neutemeljen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podlagi
1. odstavka 32. čl. ZEPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17673
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2000/01418 z dne 31. 3.
2000 pod št. vložka 1/02868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5559103
Firma: FIT-TRADE, Trgovsko podjetje

d.o.o. Škofja Loka
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: DEMŠARJEVA 26, 4220 ŠKO-

FJA LOKA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAVH BORUT, DEMŠAR-

JEVA 26, 4220 ŠKOFJA LOKA, vložek:
4.000,00 SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 9.
1991; JAVH VALERIJA, DEMŠARJEVA 26,
4220 ŠKOFJA LOKA, vložek: 4.000,00
SIT, ne  odgovarja, vstop: 17. 9. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 29. 2. 2000 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor prepozen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. čl. ZEPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
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LJUBLJANA

Sr-17503
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11387 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/10404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MINYAS podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in intele-
ktualne storitve p.o., Dolenjska c. 50,
Ljubljana

Pravno org. oblika: p.o.
Sedež: Dolenjska cesta 50, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRANJC BOŠTJAN, Fran-

kovo nas. 167, 4220 ŠKOFJA LOKA, vlo-
žek: 2.000,00 Sit, ostalo, vstop: 25. 12.
1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 3. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodi-
šče izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1.
odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subje-
kt vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritož-
bo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodi-
šču.

Sr-17504
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11480 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/21775/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5729173
Firma: CENTURION marketing, gosti-

nske storitve in posredništvo d.o.o. Lju-
bljana, Šmartinska 246

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šmartinska 246, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 107.000,00 Sit
Ustanovitelji: JARC JANEZ, Novosadska

18, 1000 LJUBLJANA, vložek: 107.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 1. 1993.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
10. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s kate-
rim je na podlagi 1. odstavka 32. člena
ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17505
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11483 z dne 22. 2.
2000 pod št. vložka 1/02078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: INTECO podjetje za ekonom-
ske storitve, d.o.o., Kamnik, Titov trg 6

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Titov trg 6, 1240 KAMNIK
Osnovni kapital: 7.400,00 Sit
Ustanovitelji: BALANTIČ ZDRAVKO, Ma-

tije Blejca 10, 1240 KAMNIK, vložek:
1.875,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1989; LUBEJ JANKO, DIPL. OEC., IV. Ok-
tobra 24, 4207 CERKLJE, vložek:
1.875,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 5.
1989; ADIŽES ALBERT, Roška 1, 1230
DOMŽALE, vložek: 1.460,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 5. 1989; ZEJNELAGIČ MI-
RJANA, DIPL. OEC., Matije Blejca 14,
1240 KAMNIK, vložek: 730,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 11. 5. 1989; MAJCEN LJU-
BOMIR, Novi trg 37, 1240 KAMNIK, vlo-
žek: 730,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 5. 1989; DEVČIČ MILAN, Groharjeva
6, 1240 KAMNIK, vložek: 730,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 10. 11. 1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17506
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11533 z dne 20. 3.
2000 pod št. vložka 1/02124/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DOMAT proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Log pri Brezovici, Pot
na Ferjanko 10

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Pot na Ferjanko 10, 1351
LOG PRI BREZOVICI

Osnovni kapital: 3.000,00 Sit
Ustanovitelji: DOLŽAN JOŽE, Vrhovčeva

5, 1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 6.
1989; DOLŽAN MARICA, Vrhovčeva 5,
1351 LOG PRI BREZOVICI, vložek:
1.500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 13. 6.
1989.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 12. 11. 1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17507
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11574 z dne 29. 2.

2000 pod št. vložka 1/12366/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: RAFEMA podjetje za proizvod-
njo, servisiranje, trgovino in zastopstvo,
d.o.o., Dolenja vas 14, Zagorje ob Savi

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dolenja vas 14, 1410 ZAGO-
RJE OB SAVI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: FELE RUDI, Dolenja vas

14, 1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991; FELE AMALIJA, Dolenja vas 14,
1410 ZAGORJE OB SAVI, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17508
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11577 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/08474/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VASBER d.o.o., Podjetje za tr-
govino in proizvodnjo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Njegoševa 17, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: BUMBER VASKO, Njego-

ševa 17, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 8.
1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 16. 11. 1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17509
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11683 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/12349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRAMARE d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino ter druge
storitve v ekonomskih odnosih s tujino,
Slovenska 9a, Ljubljana
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Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Slovenska 9a, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SMOLA MIRAN, Kardelje-

va 12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.400,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12. 1990;
VISCO GMBH, Wiplingerstrasse 23/23,
WIEN, vložek: 2.400,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 12. 12. 1990; HAWLICEK PAUL,
Shottenfeldgasse 42-44, WIEN, vložek:
2.400,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 12.
1990; MIPOS D.O.O., Reboljeva 16, 1000
LJUBLJANA, vložek: 800,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
16. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s kate-
rim je na podlagi 1. odstavka 32. člena
ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17510
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/11953 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/19663/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOG trgovina, gostinstvo, turi-
zem, svetovanje, proizvodnja, storitve in
zastopanje d.o.o. Ljubljana

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. bratov Učakar 64, 1000
LJUBLJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠTRUKELJ ANDREJ, Ul.

bratov Učakar 64, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
31. 3. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 19. 11. 1999 vložen
ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je sodišče
izdalo sklep, s katerim je na podlagi 1. od-
stavka 32. člena ZFPPod izbrisalo subjekt
vpisa iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17511
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/12097 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/09893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: GKG KUCLAR LEOPOLD IN TO-
MAŽ graverstvo in usnjena galanterija,
d.o.o., Ljubljana - Polje, Studenec 3

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Studenec 3, 1260 LJUBLJA-
NA - POLJE

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KUCLAR LEOPOLD, Gre-

gorčičeva 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 9.
1990; KUCLAR TOMAŽ, Vogelna 4, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 24. 9. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
22. 11. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s kate-
rim je na podlagi 1. odstavka 32. člena
ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17512
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13003 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/10903/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: HIK trgovsko proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Kleče 32

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kleče 32, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORIĆ DJULAGA, Kleče

32, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 24. 12. 1990.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa je bil dne 06. 12. 1999 vlo-
žen ugovor. Ker je bil ugovor zavrnjen, je
sodišče izdalo sklep, s katerim je na podla-
gi 1. odstavka 32. člena ZFPPod izbrisalo
subjekt vpisa iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17513
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/13396 z dne 23. 2.
2000 pod št. vložka 1/11345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ENAJSTA UNIVERZA d.o.o., In-
stitut za fakultativno izobraževanje, ino-
vativno svetovanje in raziskovalno me-
todologijo

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mestni trg 6, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MACURA DUŠAN, Ob Lju-

bljanici 14/c, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 29. 1.
1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
09. 12. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s kate-
rim je na podlagi 1. odstavka 32. člena

ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17514
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14199 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/15073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MIRTES Veleprodaja, malopro-
daja, uvoz-izvoz in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid, Medno 57

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Medno 57, 1210 LJUBLJA-
NA-ŠENTVID

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: TESLIČ MIRJANA, Gorki-

čeva 14, 1000 LJUBLJANA, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 1.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17515

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/14206 z dne 25. 2.
2000 pod št. vložka 1/15126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MEDICO-TRADE Svetovanje in
marketing, d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
34

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Tbilisijska 34, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ORAVECZ ROBERT, Tbili-

sijska 34, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.080,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 17. 12.
1991; ORAVECZ JULIANA, Tbilisijska 34,
1000 LJUBLJANA, vložek: 3.920,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 17. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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Sr-17516
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 1999/14268 z dne 29. 2.
2000 pod št. vložka 1/16286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: A-BLOK neprofitna stanova-
njska organizacija, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Archinetova 13, 1110 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LEBEN BOJAN, Archineto-

va 11, 1110 LJUBLJANA MOSTE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; OLUIČ LJUBOMIR, Archinetova 13,
1110 LJUBLJANA MOSTE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; LIKAR RADOVAN, Archinetova 11,
1110 LJUBLJANA MOSTE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; VRHOVEC MATJAŽ, Fabianijeva 37,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 11. 3. 1992; ĆETKOVIĆ
VUKOLA, Archinetova 13, 1110 LJUBLJA-
NA MOSTE, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 11. 3. 1992; KOKALJ DUŠAN,
Archinetova 11, 1110 LJUBLJANA MOSTE,
vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
11. 3. 1992; KOS ANDREJ, Archinetova 13,
1110 LJUBLJANA MOSTE, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; VOZEL JOŽE, Archinetova 11, 1110
LJUBLJANA MOSTE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti je bil dne
17. 12. 1999 vložen ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je sodišče izdalo sklep, s kate-
rim je na podlagi 1. odstavka 32. člena
ZFPPod izbrisalo subjekt vpisa iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-
be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

MARIBOR

Sr-17498
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 1999/03655 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: GEKOM podjetje za proizvod-
njo, servisiranje in opravljanje trgovske
dejavnosti d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Malgajeva 5/b, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: GERGEK FRANC, Canko-

va 62, 9261 CANKOVA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 5. 1990; VRA-
BIČ JANKO, Malgajeva 5/b, 2000 MARI-
BOR, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 10. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17499
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 1999/03656 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PHG trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Prešernova 2, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PHG PERSPEKTIVEN-HA-

NDELSGESELLSCHAFT M.B.H. Gesellsc-
haft mit beschrankter Haftung mit dem Sta-
ndort, Eggenberger Gurtel 9, 8020 GRAZ
AVSTRIJA, vložek: 2.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 26. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17500
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 1999/03657 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02207/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: ZAVER podjetje za projektira-
nje, inžinering, servis in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Frankolovska 23, 2000 MARI-
BOR

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAVRŠKI MARIJA-ANA, La-

ngegasee 24/14, 080 WIEN AVSTRIJA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3.
1990; DIETNER RUDOLF, Frankolovska 23,
2000 MARIBOR, vložek: 500,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 2. 3. 1990; MARKIČ MAR-
JAN, Cesta v Hotinje 4, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU, vložek: 500,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17501
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 1999/03658 z dne
31. 12. 1999 pod št. vložka 1/02213/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: METALCO proizvodnja, storit-
ve in zastopanje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kovača vas 137, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PUŠNIK ALOJZ, Kovača

vas 137, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
22. 12. 1989; TRČKO LUDVIK, Pohorske-
ga odredba 8, 2310 SLOVENSKA BISTRI-
CA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 22. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17502
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je

s sklepom Srg št. 1999/03659 z dne
29. 12. 1999 pod št. vložka 1/02215/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: EXTREM podjetje za marketi-
ng, tržne komunikacije, višinska dela in
turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kovača vas 13, 2310 SLOVE-
NSKA BISTRICA

Osnovni kapital: 2.010,00 Sit
Ustanovitelji: TIČ DANILO, Cesta XIV.di-

vizije 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vlo-
žek: 670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
16. 5. 1990; ROMIH MILAN, Črešenjevec
61, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1990; STOPAR JANEZ, Kovača vas 13,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
670,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.
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MURSKA SOBOTA

Sr-17582
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00579 z
dne 27. 3. 2000 pod št. vložka
1/01785/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MURATTI, podjetje za trgovi-
no, špedicijo in transpot, Radenci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: ŽUPANČIČEVA 1, 9252 RA-
DENCI

Osnovni kapital: 167.989,00 Sit
Ustanovitelji: ZAJMI MURAT, ŽUPANČI-

ČEVA 1, 9252 RADENCI, vložek:
83.994,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 1.
1993; ZAJMI ARBER, ŽUPANČIČEVA 1,
9252 RADENCI, vložek: 83.994,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 1. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17584
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00580 z
dne 27. 3. 2000 pod št. vložka
1/01618/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5678498
Firma: JORDAN, Trgovinsko in gostin-

sko podjetje, Vanča vas, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: VANČA VAS 67 A, 9251 TIŠINA
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT JOŽE, VANČA

VAS 67 A, 9251 TIŠINA, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
27. 8. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17586
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00581 z
dne 27. 3. 2000 pod št. vložka
1/01787/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: DUŠKOTRANS podjetje za pre-
voz, trgovino in zunanjo trgovino Mur-
ska Sobota, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: GREGORČIČEVA UL. 1, 9000
MURSKA SOBOTA

Osnovni kapital: 101.775,00 Sit
Ustanovitelji: MIJATOVIČ DUŠAN, KO-

LODVORSKA 2, VUKOVAR, vložek:
101.775,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17588
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00582 z
dne 27. 3. 2000 pod št. vložka
1/02061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5817927
Firma: G.N.P. D.O.O., Trgovsko in sto-

ritveno podjetje, Cankarjeva 109, Mur-
ska Sobota

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: CANKARJEVA 109, 9000 MU-
RSKA SOBOTA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: VELNER GORAZD, KOC-

LJEVA UL. 6, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
14. 1. 1994; DANČ NATAŠA, KOCLJEVA
UL. 6, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1994; PANIĆ GJERGJEK VESNA, VEŠČI-
CA 25 C, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1994; GJERGJEK ŠTEFAN, VEŠČICA 25
C, 9000 MURSKA SOBOTA, vložek:
500,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 14. 1.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17590
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00583 z
dne 27. 3. 2000 pod št. vložka
1/01642/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: J.M.S., Podjetje za trgovino, go-
stinstvo in prevozništvo, Radenci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KIDRIČEVO NASELJE 4, 9252
RADENCI

Osnovni kapital: 150.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSTANJEVEC JOŽE, KI-

DRIČEVO NASELJE 4, 9252 RADENCI,
vložek: 150.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 21. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17591
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00599 z
dne 30. 3. 2000 pod št. vložka
1/01314/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠMID, proizvodnja, trgovina na
debelo in drobno ter gostinstvo Rihtaro-
vci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: RIHTAROVCI 18, 9252 RADEN-
CI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ŠMID EMIL, RIHTAROVCI

18, 9252 RADENCI, vložek: 4.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 31. 1. 1992; ŠMID
LJUBICA, RIHTAROVCI 18, 9252 RADEN-
CI, vložek: 4.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17593
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00600 z
dne 30. 3. 2000 pod št. vložka
1/01965/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: BELINA, Podjetje za pranje in
čiščenje, Gornja Radgona d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: JURKOVIČEVA 23, 9250 GO-
RNJA RADGONA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: MOHORIČ ALOJZ, JUR-

KOVIČEVA 23, 9250 GORNJA RADGONA,
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vložek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vs-
top: 5. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17595
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00601 z
dne 30. 3. 2000 pod št. vložka
1/01939/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: RK podjetje za gostinstvo in
trgovino Melinci d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MELINCI 181, 9231 BELTIN-
CI

Osnovni kapital: 115.902,90 Sit
Ustanovitelji: KUPLEN ROBERT, MELI-

NCI 181, 9231 BELTINCI, vložek:
115.902,90 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17597
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00604 z
dne 31. 3. 2000 pod št. vložka
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: EXIM, Trgovsko podjetje, Len-
dava, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: PARTIZANSKA 1, 9220 LEN-
DAVA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: MARTON LADISLAV, DOL-

GA VAS 40, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 28. 1.
1991; OREŠKI ZORAN, RADE KONČARJA
14, MURSKO SREDIŠČE, HRVAŠKA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
28. 1. 1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa družbe je upnik POMEX d.o.o.
dne 29.02.2000 vložil ugovor. Ker je bil ugo-
vor zavrnjen, je registrsko sodišče na podla-
gi prvega odstavka 32. čl. ZFPPod (Ur. list
RS štev. 54/99) izdalo dne 31.03.2000 sk-
lep o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega
registra. Pravni pouk: Zoper sklep lahko dru-
žbenik oziroma delničar gospodarske druž-

be in upnik gospodarske družbe v roku 30
dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem
listu RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

Sr-17598
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00605 z
dne 31. 3. 2000 pod št. vložka
1/00974/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: EUROTRADE, Trgovina in go-
stinstvo export-import Hrastje Mota
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: HRASTJE MOTA 29, 9252 RA-
DENCI

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ROŽMAN SIMON, HRAST-

JE MOTA 29, 9252 RADENCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 20. 4.
1991.

Obrazložitev: Proti sklepu o začetku po-
stopka izbrisa družbe je upnik Podjetje za
informiranje dne 29.02.2000 vložil ugovor.
Ker je bil ugovor zavrnjen, je registrsko sodi-
šče na podlagi prvega odstavka 32. čl. ZFP-
Pod (Ur. list RS štev. 54/99) izdalo dne
31.03.2000 sklep o izbrisu gospodarske
družbe iz sodnega registra. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17600
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00606 z
dne 31. 3. 2000 pod št. vložka
1/00607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: SPIDISPORT - šport rekreacija
turizem in trgovina Lendava d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: TOMŠIČEVA 2, 9220 LENDA-
VA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HORVAT VLADIMIR, TOM-

ŠIČEVA 2, 9220 LENDAVA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6.
1990; DOMINKO MIRAN, RUDARSKA
10/A, 9220 LENDAVA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 18. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17602
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/00607 z
dne 31. 3. 2000 pod št. vložka

1/01763/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5713951
Firma: VIOLA, Podjetje za marketing,

proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, Mur-
ska Sobota d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: KOCLJEVA 10, 9000 MURSKA
SOBOTA

Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: DRVARIČ LJUBICA, LEN-

DAVSKA 19, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
8. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

NOVA GORICA

Sr-17519
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/00483 z dne
27. 3. 2000 pod št. vložka 1/00761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Firma: PRICOM Hardwardski in soft-
warski inženiring, d.o.o., Šempeter pri
Gorici

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: MMP Vrtojba, 5290 ŠEMPE-
TER PRI GORICI

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HOTTEMANN JURGEN,

Rathausgasse 2, BAD SCHWARTAU, vlo-
žek: 1.020,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
25. 1. 1990; PRIMEX P.O., Vipavska 13,
5000 NOVA GORICA, vložek: 980,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

PTUJ

Sr-17521
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00508 z dne 27. 3.
2000 pod št. vložka 1/08931/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5820812
Firma: CAISSA TRADE športni marke-

ting d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Cirkulane 26, 2282 CIRKULA-

NE
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: POLAJŽER DANILO, Volk-

merjeva 30, 2250 PTUJ, vložek:
100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17523
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00521 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/06659/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: SVETOVANJE ekonomske, or-
ganizacijske in druge storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 33, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: GRABROVEC FRANC, Ul.

Borisa Kraigherja 37, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17525
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00522 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TRGOMEHANIKA podjetje s tr-
govsko in mehanično dejavnostjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žetale 10, 2287 ŽETALE
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPŠE HERMAN, Žetale

10, 2287 ŽETALE, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 23. 5. 1990; ŽELEZ-
NIK JANKO, Sela 4 b, 2324 LOVRENC NA

DR. POLJU, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 23. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17527
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00523 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MARATON trgovina in storitve
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kicar 73, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: SVRŽNJAK MIHAEL, Kicar

73, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 9. 4. 1990; SVRŽNJAK
MARTIN, Mezgovci 46/a, 2252 DORNA-
VA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 9. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17529
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00524 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZEMLJARIČ trgovina na drob-
no in debelo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Mala vas 30, 2272 GORIŠNI-
CA

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZEMLJARIČ DUŠAN, Mala

vas 30, 2272 GORIŠNICA, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 6.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave

sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17531
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00525 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02087/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ADS trgovsko, gostinsko, turi-
stično in transportno podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica Lackove čete 15, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 2.100,00 Sit
Ustanovitelji: NOVAK ANDREJ, Ul. La-

ckove čete 15, 2250 PTUJ, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1990; NO-
VAK DRAGO, Mariborska cesta 2, 2250
PTUJ, vložek: 700,00 Sit, ne  odgovarja,
vstop: 3. 4. 1990; GJURASEK SILVO, Ar-
bajterjeva 2, 2250 PTUJ, vložek: 700,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 3. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17533
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00526 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOMI trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Selska cesta 32, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOSI MILKO, Selska c. 32,

2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit, ne  od-
govarja, vstop: 1. 2. 1990; KOSI DRAGI-
CA, Selska c. 32, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 1. 2.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17534
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00527 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/03785/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PESRL trgovsko in prevozno
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kajžar 19, 2275 MIKLAVŽ PRI
ORMOŽU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: PESRL STANKO, Kajžar

19, 2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, vložek:
2.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 27. 12.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17536
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00528 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/02190/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ALTERNATIVA svetovanje zd-
ravega načina življenja, posredništvo po-
godbena kmetijska proizvodnja in pro-
daja biopro- izvodov, zastopanje doma-
čih in tujih firm p.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Muršičeva 7, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KRAJNC JANKO, Muršiče-

va 7, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17538
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00529 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/07722/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LUXURY trgovina, storitve, pro-
izvodnja d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Strnišče 6 c, 2325 KIDRIČEVO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: VAVKEN MATJAŽ, Strnišče

6 c, 2325 KIDRIČEVO, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 16. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17540
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00530 z dne 29. 3.
2000 pod št. vložka 1/06578/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DRAGO podjetje za izvajanje
in organizacijo zabavnih iger in iger z
zabavnimi avtomati d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prešernova 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KAVČIČ DRAGO, Prešer-

nova 6, 2250 PTUJ, vložek: 100.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17542
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00531 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: REICHENHAUSER rezervni deli
za tovorna vozila d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Prerad 42, 2257 POLENŠAK
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOPRIVC EMIL, Prerad 42,

2257 POLENŠAK, vložek: 5.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 10. 3. 1993; REIC-
HENHAUSER ERSATZTEIL, Ververtriebs
G.m.b.H., AVSTRIJA, vložek: 95.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17544
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00532 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/06522/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: VIN-BREN podjetje za trgovino
in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ivanjkovci 85, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: BRENHOLC VINCENC,

Ivanjkovci 85, 2259 IVANJKOVCI, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 2. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17546
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00533 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: CAPER storitve, kmetijstvo in
trgovina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklošičeva 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 130.129,00 Sit
Ustanovitelji: PERNAT DEJAN, Mikoši-

čeva 11, 2250 PTUJ, vložek: 130.129,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 10. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17548
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00534 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZRINSKI založniško podjetje
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Rimska ploščad 24, 2250
PTUJ

Osnovni kapital: 127.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZRINSKI TISKARSKO IZ-

DAVAČKI ZAVOD D.D. ČAKOVEC, ., ČA-
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KOVEC, R HRVAŠKA, vložek: 127.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 8. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17550
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00535 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/02431/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: PAJNKIHER trgovina, turizem
in transport d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bolečka vas 5 c, 2323 PTUJ-
SKA GORA

Osnovni kapital: 5.000,00 Sit
Ustanovitelji: PAJNKIHER FRANC, Bo-

lečka vas 5 c, 2323 PTUJSKA GORA, vlo-
žek: 1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
5. 6. 1990; PAJNKIHER ROMAN, Bolečka
vas 5 c, 2323 PTUJSKA GORA, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6.
1990; PAJNKIHER BORIS, Bolečka vas 5
c, 2323 PTUJSKA GORA, vložek: 1.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 5. 6. 1990; PAJ-
NKIHER MARIJA, Bolečka vas 5 c, 2323
PTUJSKA GORA, vložek: 1.000,00 Sit, ne
odgovarja, vstop: 5. 6. 1997; PAJNKIHER
KAREL, Bolečka vas 5 c, 2323 PTUJSKA
GORA, vložek: 1.000,00 Sit, ne  odgo-
varja, vstop: 5. 6. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17552
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00536 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/05551/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: BONA trgovina in storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Potrčeva 65, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 40.000,00 Sit
Ustanovitelji: BEUC PETER, Meljska ce-

sta 57, 2000 MARIBOR, vložek:
20.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 26. 3.
1992; MACANOVIČ DARKO, Prekmurska
46, 2000 MARIBOR, vložek: 20.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 21. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17554
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00537 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/05155/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: DARIS podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica heroja Kerenčiča 15,
2270 ORMOŽ

Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: LUKNER DANILO, Ulica

heroja Kerenčiča 15, 2270 ORMOŽ, vlo-
žek: 8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
26. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17556
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00538 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: KOVIR trgovsko podjetje d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva 23, 2325 KIDRI-

ČEVO
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: KOVAČIČ ZDRAVKO, Pito-

mača Brače Radiča 148 a, HRVATSKA, vlo-
žek: 100.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17558
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00539 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/04046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: LESJAK trgovina, gostinstvo in
turizem d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Apače 182, 2324 LOVRENC
NA DRAVSKEM POLJU

Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: LESJAK DUŠAN, 7430

Metzingen, NEMČIJA, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 4. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17560
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00540 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZORE podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobravska 7, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 100.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZORE BOJAN, Skolibrova

4, 2270 ORMOŽ, vložek: 100.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 30. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je regi-
strsko sodišče na podlagi prvega odstavka
32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni pouk:
Zoper sklep lahko družbenik oziroma delni-
čar gospodarske družbe in upnik gospodar-
ske družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo, ki
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-17562
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00541 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08376/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5801044
Firma: KOČEVAR - MERRIT import -

export, sadje, zelenjava d.n.sol.o.
Pravno org. oblika: n.sol.o.
Sedež: Ljutomerska 30, 2270 OR-

MOŽ
Osnovni kapital: 102.400,00 Sit
Ustanovitelji: KOČEVAR STANKO, Bra-

će Radića 1, HRAŠICA, VARAŽDIN, vložek:
102.400,00 Sit, ostalo, vstop: 9. 6. 1992.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17564
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00542 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/02796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5419859
Firma: LASTOVKA gostinstvo, turizem,

trgovina d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jadranska 11, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZAMUDA ZLATKO, Jadran-

ska 11, 2250 PTUJ, vložek: 2.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 7. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17566
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00543 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/06748/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5690838
Firma: PIP trgovsko podjetje in kome-

rcialne storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Volkmerjeva cesta 11, 2250

PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: MILIČEVIČ PETRA, Volk-

merjeva cesta 11, 2250 PTUJ, vložek:
8.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 19. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17568
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00544 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/05179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: MAJDA trgovsko, posredniško
podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. 25. maja 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZADRAVEC MAJDA, Ul.

25. maja 6, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 25. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17570
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00545 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/05955/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: EUROMONSAN prevozno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zavrč 6, 2283 ZAVRČ
Osnovni kapital: 8.100,00 Sit
Ustanovitelji: PREMUŽIČ MIRKO, Ul.

9. maja 2, LOVREČAN, vložek: 4.067,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12. 1991;
ZEBEC IRENA, Ul. 9. maja 2, LOVREČAN,
vložek: 2.033,00 Sit, ne  odgovarja, vstop:
30. 12. 1991; ZEBEC BRANKO, Veliki vrh
67, 2282 CIRKULANE, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 30. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17572
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00546 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/08430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ZETOP storitve, proizvodnja, tr-
govina d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ciril Metodov drevored 3,
2250 PTUJ

Osnovni kapital: 160.000,00 Sit
Ustanovitelji: ZELENIK JELKA, Ciril Me-

todov drevored 3, 2250 PTUJ, vložek:
80.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5.
1993; ZELENIK ANDREJ, Ciril Metodov
drevored 3, 2250 PTUJ, vložek: 80.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 6. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17574
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00547 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/06933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AMIS trgovina, storitve d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Keleminova pot 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: SIMONIČ ANTON, Kelemi-

nova pot 6, 2250 PTUJ, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 9. 4. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17576
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00548 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/04205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: F & M podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cvetkovci 9 e, 2270 ORMOŽ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Ustanovitelji: OZMEC FRANC, Cvetkov-

ci 9 e, 2273 PODGORCI, vložek: 8.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 22. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
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spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17578
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00549 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/02405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: AVTO ŠOLA HABJANIČ d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Stanošina 16, 2286 PODLEH-

NIK
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: HABJANIČ STANKO, Zakl

19, 2286 PODLEHNIK, vložek: 2.000,00
Sit, ne  odgovarja, vstop: 7. 6. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17580
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00550 z dne 30. 3.
2000 pod št. vložka 1/01012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: JANA podjetje za posredništ-
vo, trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Bezjakova 6, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 2.000,00 Sit
Ustanovitelji: KLEMENČIČ APOLONIJA,

Ulica 25. maja 15, 2250 PTUJ, vložek:
1.000,00 Sit, ne  odgovarja, vstop: 12. 10.
1989; PETEK ROMANA, Ulica Lackove
čete 9, 2250 PTUJ, vložek: 1.000,00 Sit,
ne  odgovarja, vstop: 12. 10. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št. 54/99)
izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziroma
delničar gospodarske družbe in upnik go-
spodarske družbe v roku 30 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS vložita
pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

Sr-17836
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00389 z dne 2. 3.
2000 pod št. vložka 1/04543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: TOPEX podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, zastopanje in marketi-
ng d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Kvedrova 1, 2250 PTUJ
Osnovni kapital: 8.000,00 Sit
Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-

ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču.

SLOVENJ GRADEC

Sr-17517
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00392 z
dne 24. 3. 2000 pod št. vložka
1/09022/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5821983
Firma: PODJETJE ZA GOSTINSTVO,

TURIZEM IN SEJEMSKO DEJAVNOST
Radlje ob Dravi d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koroška cesta 2, 2360 RAD-
LJE OB DRAVI

Osnovni kapital: 3.870.312,50 Sit
Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE RA-

DLJE OB DRAVI, Mariborska cesta 7, 2360
RADLJE OB DRAVI, vložek: 3.870.312,50
Sit, ne  odgovarja, vstop: 31. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker je bil ugovor proti
sklepu o začetku postopka izbrisa zavrnjen,
je registrsko sodišče na podlagi prvega
odstavka 32. člena ZFPPod (Ur. l. RS, št.
54/99) izbrisalo iz sodnega registra v izre-
ku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
Pravni pouk: Zoper sklep lahko družbenik
oziroma delničar gospodarske družbe in
upnik gospodarske družbe v roku 30 dni
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvo-
dih pri tem sodišču.

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne
8. 3. 2000 je bil na strani 1851 pod
Sr-9790 pomotoma objavljen sklep reg.
sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št. Srg
2000/00303 z dne 21. 2. 2000 o izbrisu
iz sodnega registra za družbo s firmo PA-
LOMA, tovarna lepenke Prevalje d.d., s
sedežem na Prevaljah, Nicina 10.

Omenjen subjekt, ki je usklajen z določili
ZGD, je pri tukajšnjem registru vpisan pod
vl. št. Rg 1/9627-00. Iz podatkov vpisanih
na lokalnem, kakor tudi v Centralnem regi-
stru je razvidno, da reg. sodišče v Slovenj
Gradcu pri družbi s firmo PALOMA  d.d. ni
izdalo sklepa o izbrisu iz sodnega registra
brez likvidacije.

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-406918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01709 z dne 24. 5. 1999 pri subjektu
vpisa MOT.ŠIV., d.o.o., proizvodnja tekstil-
nih in kovinskih izdelkov ter pridelovanje
prehrambenih artiklov, Grosuplje, Velika
Loka 53, sedež: Velika Loka 53, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/19349/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova sedeža,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5642914
Firma: MOT.ŠIV., gradbeništvo-inženi-

ring, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: MOT.ŠIV., d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: 1290 Grosuplje, Rodetova c.

št. 4
Osnovni kapital: 8,013.489 SIT
Ustanovitelja: Bartol Marija, izstopila

30. 3. 1999; Ljubič Milan, Grosuplje, Ro-
detova c. št. 4, in Perme Zmago, Grosup-
lje, Levstikova c. št. 24, vstopila 30. 3.
1999, vložila po 4,006.744,50 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Bartol Marija, razrešena 18. 5.
1999; direktorja Ljubič Milan in Perme Zma-
go, imenovana 1. 4. 1999, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 60240 Cestni tovorni promet; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-406991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02775 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa BIROMA, podjetje za posred-
niške, agencijske in uvozno izvozne sto-
ritve, d.o.o., sedež: Ažmanova 38, 1111
Ljubljana, pod vložno št.1/10975/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5461146
Firma: BIROMA, računovodske sto-

ritve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BIROMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,959.028,40 SIT
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Ustanoviteljica: Novak Magdalena, Ljub-
ljana, Ažmanova 38, vstopila 10. 5. 1999,
vložila 4,959.028,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Novak Andrej, izstopil 10. 5.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Magdalena, imenovana
10. 5. 1999; direktor Novak Andrej, razre-
šen 10. 5. 1999.

Rg-407033
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02594 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KORATRANS, d.o.o., Podjetje
za mednarodni in domači transport in
storitve, Cesta komandanta Staneta 12,
sedež: Cesta komandanta Staneta 12,
1270 Litija, pod vložno št. 1/11194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5469139
Dejavnost, vpisana 27. 8. 1999: 01110

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01250 Reja
drugih živali; 05020 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26150 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 26210 Proizvodnja gospodinjske in okra-
sne keramike; 3350 Proizvodnja ur; 36220
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mesni-
mi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili; 52320 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-
postrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 5. 1999.

Rg-407081
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04515 z dne 8. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32251/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446924
Firma: T.T.Y., trgovina, storitve in sve-

tovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: T.T.Y., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenske-

ga 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kunaver Tomaž in

Štraus-Kunaver Barbka, oba iz Ljubljane, Uli-
ca Miru 1a, vstopila 23. 4. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kunaver Tomaž, imenovan 23. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na 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.; 5510 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov, 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških
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šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa.

Rg-407095
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04123 z dne 14. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa VELEPEC BOJAN, družba za stori-
tve, proizvodnjo in trgovino, k.d., Ljublja-
na, sedež: Nadgoriška cesta 45, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30565/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1293583
Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega.

Rg-407134
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02883 z dne 9. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32179/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420585
Firma: PROMERX, storitve in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Pru-

šnikova 12
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Đorović Milan, Ljublja-

na-Šentvid, Prušnikova 12, vstopil 20. 5.
1999, vložil 3,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đorović Milan, imenovan 20. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 8. 1999: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0202
Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15810 Pro-

izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvod-
nja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orod-
ja za stroje; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elektri-
ke; 40104 Prenos elektrike; 40105 Distri-
bucija elektrike; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-

vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovi-
na na drobno s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost tu-
rističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 60211 Mest-
ni in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirska dejavnost, razen javne pošte; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih 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 opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju medi-

cine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9111 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-407137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02812 z dne 10. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32180/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1420488
Firma: SIMI, proizvodnja, trgovina in

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Črna vas 225
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Berlič Simona, Ljublja-

na, Črna vas 225, vstopila 25. 5. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Berlič Simona in prokurist Berlič
Damijan, Ljubljana, Devova ulica 17, ime-
novana 25. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne

inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih 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 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizij-
ske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407140
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02783 z dne 1. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32086/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1420500
Firma: VA TECH ELIN EBG GMBH,

LINZ, podružnica v Ljubljani
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Ustanovitelj: VA TECH ELIN EBG GMBH,

Linz, Krauss str. 1-7, vstopil 9. 6. 1999, od-
govornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Gunther Eigner, Dunaj, Hietzinger
Kai 9b, in Thomas Gussner, Linz, Reisene-
derfeld 61, imenovana 9. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz kera-
mike; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov
za centralno ogrevanje; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 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 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih naprav; 32300 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav
in opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 40101 Pro-
izvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvodnja
elektrike v TE in JE; 40103 Druga proizvod-
nja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela;
45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45430 Oblaganje tal in sten; 45450 Druga
zaključna gradbena dela;  45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51540 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51560 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 60240 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
70320 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje

gradbenih strojev in opreme v najem; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene.

Rg-407153
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01674 z dne 5. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa WEIXLER, trgovina, posredniš-
tvo, d.o.o., Ljubljana, Runkova ul. 16, se-
dež: Runkova ul. 16, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10544/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, dejavnosti, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460166
Firma: WEIXLER, trgovina, posredniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: WEIXLER, d.o.o.
Ustanovitelj: Weixler Branko, izstopil 28. 8.

1995; Weixler Edvard, Vrhnika, Delavsko na-
selje 21, vstopil 29. 12. 1997, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Weixler Branko, razrešen 28. 8.
1995; direktor Weixler Edvard, imenovan
18. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 02010 Gozdarstvo; 02020 Gozdarske
storitve; 05010 Ribištvo; 05020 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 14210 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvod-
nja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22150
Drugo založništvo; 22220 Drugo tiskarstvo;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26610 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26700 Obdelava naravnega kamna; 30020

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 31610 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 32300 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 34300 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične 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 de-
la; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 61100 Pomorski
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72500 Vzdrževa-

nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74400 Oglaše-
vanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 95000 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 3. 1999.

Rg-407165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02561 z dne 1. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32085/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1415468
Firma: HORJUL ŠTAJERMES, KUHAR

& OSTALI, odkup, prodaja, posredova-
nje, promet z živili in neživili, d.n.o., Hor-
jul

Skrajšana firma: HORJUL ŠTAJERMES,
KUHAR & OSTALI, d.n.o., Horjul

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1354 Horjul, Horjul 90
Ustanovitelja: Trobec Brane, Horjul, Hor-

jul 90, in Kuhar Boris, Vransko, Stopnik 22,
vstopila 14. 5. 1999, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kuhar Boris, ki zastopa družbo neo-
mejeno, in zastopnik Trobec Brane, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo neo-
mejeno, imenovana 14. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Tr-
govina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52320 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, po-
čitniških in sindikalnih domov; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 De-
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javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih pre-
hrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03763 z dne 16. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32141/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430548
Firma: NOA, Storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: NOA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1262 Dol pri Ljubljani, Pša-

ta 95
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rojec Ivan, Dol pri Ljublja-

ni, Pšata 95, vstopil 22. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojec Ivan, imenovan 22. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63120 Skladiščenje; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-

no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407175
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03824 z dne 16. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MASEL, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Hrvatski trg 3, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/18886/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, zastopnikov in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5633010
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 122
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kolbl Simona, razrešena 6. 7.
1999; Žmavc Viktorija-Lucija, Ljubljana, Do-
lenjska cesta 122, razrešena 6. 7. 1999
kot zastopnica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1999.

Rg-407256
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03533 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa NT MAXIMO, notranja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27786/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanovitelja, deleža, zastopnika, naziva
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5940478
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: MT MAXIMO, mednarodna

trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Par-
mova 53, izstopil 20. 5. 1999; GLOB-
TRADE ANSTALT, Schaan, Vaduz, Bahn-
hofstrasse 16, vstopil 20. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Stoj-
kovič Marko, Ljubljana, Hacquetova 4, raz-
rešen 20. 5. 1999 kot prokurist in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; direktor Lozinšek Dušan, razre-
šen 20. 5. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 5. 1999.

Rg-407264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04032 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa METRO AVTO SERVIS, družba za
vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tacenska 125,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06188/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5352100
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Jožeta

Jame 12.

Rg-407272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04548 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVAČ, proizvodno, servisno
in prodajno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Sojerjeva 10, sedež: Sojerjeva 10, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/05315/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5335230
Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 282

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 742 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
5. 8. 1999.

Rg-407286
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03101 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROPAS, Proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Litijska 117, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22306/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5742013
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 21220

Proizvodnja gospodinjskih higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37200 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 51120 Posredništvo pri
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prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51170 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 74820 Pakiranje.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 2. 6. 1999.

Rg-407300
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04487 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SCO STUDEN & CO., d.o.o.,
Zvonarska 1, Ljubljana, sedež: Zvonar-
ska 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06454/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5873762
Firma: SCO STUDEN & CO., d.o.o.
Skrajšana firma: SCO, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Gori-

ce 37
Osnovni kapital: 13,468.750 SIT
Ustanovitelji: Studen Petar, Ljubljana, Gas-

parijeva 3, vstopil 17. 10. 1995, vložil
2,693.750 SIT, Kovačič Mitja, Ivančna Gori-
ca, Ljubljanska cesta 83, vstopil 13. 7. 1999,
vložil 2,693.750 SIT, in STUDEN & CO
HOLDING GMBH, Dunaj, Waehringers-
str. 115/5, vstopil 13. 7. 1999, vložil
8,081.250 SIT – odgovornost: ne odogvarja-
jo; PODJETJE SCO G.M.B.H., Dunaj, Otta-
kringer str. 190-192, izstopilo 13. 7. 1999.

Rg-407325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10006 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IOLAR, informatika v besedi,
d.o.o., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30633/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev, zastopnikov
in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1304844
Osnovni kapital: 24,100.000 SIT
Ustanoviteljica: VIESTE, razvojna druž-

ba, d.o.o., Ljubljana, Parmova 51, vstopila
20. 4. 1998, vložila 24,100.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ri-
smal Borut, Ljubljana, Cankarjeva 4, razre-
šen 16. 6. 1999 kot direktor in imenovan
za predsednika uprave; in član uprave Brati-
na Simon, Ajdovščina, Kožmani 1, imeno-
van 16. 6. 1999, ki zastopa družbo skupaj
z ostalimi člani uprave – direktor.

Dejavnost, izbrisana 24. 9. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 74400
Oglaševanje.

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

Rg-400196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00678 z dne 11. 3. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESNA INDUSTRIJA LITIJA,
d.d., Litija, sedež: Zagorica 1, 1270 Liti-
ja, pod vložno št. 1/00407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038057
Člana nadzornega sveta: Čičerov Stane

in Rupnik Vojko, izstopila 5. 2. 1999; Koz-
levčar Rudi in Kres Janez, vstopila 5. 2.
1999.

Rg-400641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00912 z dne 26. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa MINIĆ, prevozi in storitve, k.d.,
Ljubljana, sedež: Matjaževa ulica 9,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29740/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 1213822
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova

ulica 17.

Rg-400763
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00028 z dne 15. 1. 1999 pri sub-
jektu vpisa EUREST, Podjetje za gospo-
darske storitve, d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25079/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 249,833.720,40 SIT
Ustanovitelj: EUREST INTERNATIONAL

B.V., Amsterdam, Nizozemska, Paasheuvel-
weg 5, vstopil 9. 12. 1993, vložil
249,883.720,40 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 12. 1998.

Rg-400852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00506 z dne 9. 3. 1999 pod št.
vložka 1/31652/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1380591
Firma: STAMA, gradbeništvo in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Krivec 48
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Grilc Marjan, Ljubljana, Kri-

vec 48, in Nachtmann Julius, Bardejov

08501, Tehelna 53, vstopila 24. 12. 1998,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Grilc Marjan in prokurist Nachtmann
Julius, imenovana 24. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
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na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-400909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06459 z dne 14. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa S.T.P.A. TRADE, družba za trgovi-
no in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Martinčeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/29892/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1215680
Firma: HAMEPS, Družba za proizvod-

njo, trgovino in posredništvo, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: HAMEPS, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Avdaj Silvana, Tirana, Rruga

Quamil Gurunjaku, Palati, vstopila 8. 9.
1997, vložila 210.000 SIT, Papež Tomaž,
Ljubljana, Martinčeva ulica 5, vstopil 8. 9.
1997, vložil 210.000 SIT, Hoćanin Harun,
Novi Pazar, Ul. R. Burdževića, vstopil 16. 11.
1998, vložil 840.000 SIT, Buši Memet, Pri-
ština, Ul. Svetosavska 14/4, vstopil 16. 11.
1998, vložil 630.000 SIT, in Papež Stanko
Bogomir, Ljubljana, Martinčeva ulica 5, vsto-
pil 16. 11. 1998, vložil 210.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Buši Memet in Papež Stanko Bogo-
mir, imenovana 16. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 11. 1998.

Rg-401940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/06755 z dne 13. 4. 1999 pod št.
vložka 1/31794/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353152
Firma: KENNY, HODŽIČ & CO., knjigo-

vodske in računovodske storitve, d.n.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: KENNY, HODŽIČ &
CO., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Novakova 5
Ustanoviteljici: Hodžić Andreja, Ljublja-

na, Novakova 5, in Petrovčič Tina, Ljublja-
na, Ilirska 4, vstopili 15. 10. 1998, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Hodžič Andreja in družbenica Pe-
trovčič Tina, imenovani 15. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 13. 4. 1999: 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74400
Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810
Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
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80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92130 Kine-
matografska dejavnost; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407148
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/06620 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa BIA SEPARATIONS, Podjetje za se-
paracijske tehnologije, d.o.o., sedež: Te-
slova 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31001/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deležev, pooblastil zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1319612
Osnovni kapital: 450,000.000 SIT
Ustanovitelji: BIA, podjetje za laboratorij-

sko in procesno opremo d.o.o., Ljubljana,
Teslova 30, vstopil 28. 8. 1998, vložil
224,550.000 SIT, ter HORIZONTE ENER-
PRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V.,
ED Heiloo, De Biender 5, vložil
146,533.000 SIT, HORIZONTE, družba za
razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Štefanova
ulica 15, vložil 10,967.000 SIT, Štrancar
Aleš, Ajdovščina, Planina 45, vložil
32,625.000 SIT, Podgornik Aleš, Ljublja-
na, Rimska cesta 25, vložil 11,520.000
SIT, Josić Djuro, Berlin, vložil 10,125.000
SIT, Barut Miloš, Ljubljana, Dolenjska cesta
54, vložil 8,730.000 SIT, in Koselj Primož,
Ljubljana, Kotnikova ulica 12, vložil
4,950.000 SIT, vstopili 29. 10. 1998 – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrancar Aleš, ki od 29. 10. 1998
zastopa družbo s soglasjem skupščine neo-
mejeno.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 10. 1998.

Rg-407150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01615 z dne 6. 7. 1999 pri subjektu
vpisa PROAUTO, podjetje za trgovanje z
vozili, deli in opremo ter storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kričeva 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25105/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev, zastopni-
ka in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5825334
Osnovni kapital: 3,038.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Jožef, izstopil 26. 3.

1999; Marter Peter, Ljubljana, Spodnji Rud-
nik, Cesta I/25, vstopil 14. 1. 1994, vložil
2,582.300 SIT, in Dolinar Anton, Ljubljana,
Clevelandska 25, vstopil 25. 5. 1994, vlo-
žil 455.700 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kancilija Francu, ki je bil razre-
šen 26. 3. 1999.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.

Rg-407156
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01748 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa ZMAJ, podjetje za projektiranje,
inženring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Trbovlje, Cesta OF 49, Trbovlje, sedež:
Cesta OF 49, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/07513/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5404908
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 3. 1999.

Rg-407157
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01777 z dne 15. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRESTO, proizvodnja in trgo-
vina s kmetijskimi proizvodi, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Zvonarska 1, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
firme ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 1194291
Ustanovitelj: KRESTO AUSTRIA GMBH,

Herzogenburg, Wielandstal 16, vstopil
22. 4. 1997, vložil 6,370.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Rg-407158
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01778 z dne 9. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa MISINI IN DRUŽBENIK, proizvod-
nja, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.n.o., sedež: Vojkova ulica 91, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 1125346
Ustanovitelja: Misini Sadik, Tetovo, Je-

lovjane, vložil 6.000 SIT, in Bizjak Misini
Zdenka, Ljubljana, Novosadska ulica 6, vlo-
žila 4.000 SIT, vstopila 26. 2. 1997, odgo-
vornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Rg-407159
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01813 z dne 13. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MA-KO PROFESIONAL, opre-
ma velikih kuhinj, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska cesta 42a, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/28743/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, osnovnega kapitala, ustanovitelja, de-
ležev, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5986281
Firma: MACUKA, Oprema velikih ku-

hinj, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: MACUKA, d.o.o., Gro-

suplje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Macuka Edo, vstopil

22. 11. 1996, in Macuka Marinka, vstopila
25. 3. 1999, oba iz Grosuplja, Ljubljanska
cesta 42a, vložila po 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
7470 Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 3. 1999.

Rg-407163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02556 z dne 20. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32144/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1412108
Firma: S. ZAJEC IN DRUŽBENIK, sto-

ritve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: S. ZAJEC IN

DRUŽBENIK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1230 Domžale, Študljanska

cesta 94
Ustanovitelja: Zajec Sonja, Domžale,

Študljanska cesta 94, ki  odgovarja s svojim
premoženjem, in Janko Jožef, Ljubljana,
Eipprova ulica 19, ki je vložil 1.000 SIT, in
ne  odgovarja, vstopila 10. 5. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Zajec Sonja, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Zajec Andrej, ime-
novana 10. 5. 1999.
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Dejavnost, vpisana 20. 7. 1999: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-407164
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02557 z dne 21. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32142/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1412116
Firma: ALTEL PCB, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTEL PCB, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Cikava 40a
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kranjc Albert, Ljubljana,

Preglov trg 7, in Konte Drago, Ljubljana,
Zaloška 166, vložila po 1,500.000 SIT, ter
Steindl Hubert, Millstatt, Pesentheim 20,
vložil 2,000.000 SIT – vstopili 14. 4. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Albert, imenovan 14. 4. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja meril-

nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
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skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-407166
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02562 z dne 5. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32099/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1415409
Firma: MEDI DENT, družba za oprav-

ljanje storitev in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDI DENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1420 Trbovlje, Savinjska ce-

sta 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mikolič Slavko, Trbovlje,

Cesta zmage 65, vstopil 12. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mikolič Slavko, imenovan 12. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ri-
bištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.

Rg-407167
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/03273 z dne 1. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa AMWAY SLOVENIJA L.L.C., Po-
družnica Ljubljana, sedež: Leskovškova
4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5908825
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

130.

Rg-407168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03275 z dne 22. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa SVEČKA, Proizvodnja, trgovina,
gostinstvo, import-export, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 220, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/20500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, deleža, de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5687721
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Krenn Peter, izstopil

19. 5. 1999; Kos Vesna, Ljubljana, Medve-
dova 7, vstopila 19. 5. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krenn Peter, razrešen 19. 5. 1999;
direktorica Kos Vesna, imenovana 19. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 24660
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 19. 5. 1999.

Rg-407169
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03285 z dne 22. 7. 1999 pod št.
vložka 1/32151/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1422774
Firma: K.G., optična dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: K.G., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1241 Kamnik, Glavni trg 21
Osnovni kapital: 2,408.146 SIT
Ustanoviteljica: Grubor Katarina, Kam-

nik, Markovo 3d, vstopila 11. 6. 1999, vlo-
žila 2,408.146 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grubor Katarina, imenovana 11. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-

na; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5170
Druga trgovina na debelo; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počit-
niških in sindikalnih domov; 55232 Dejav-
nost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmog-
ljivostmi; 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 go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična izvenbol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Rg-407172
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03492 z dne 2. 7. 1999 pri subjek-
tu vpisa R.TRIS, storitvena dejavnost in
trgovina, d.o.o., Ribnica, sedež: Trubar-
jeva 12, 1310 Ribnica, pod vložno
št. 1/26550/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5907004
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Tomšič Aleš, razrešen 30. 6. 1999;
direktorica Tomšič Metka, Ribnica, Trubar-
jeva 12, imenovana 1. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
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Rg-407178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03849 z dne 20. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAYGUT, podjetje za gradbe-
ništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova uli-
ca 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11107/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5460115
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,

Herbersteinova ulica 14, vstopil 16. 9.
1996, vložil 10,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tepeš Marta, razrešena 2. 7.
1999; direktor Koder Pavel, Tržič, Slap 28,
imenovan 3. 7. 1999.

Rg-407179
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03850 z dne 21. 7. 1999 pri sub-
jektu vpisa MIKONA, Podjetje za gradbe-
ništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova ulica 6, sedež: Slomškova uli-
ca 6, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17114/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5292140
Ustanovitelj: Draškovič Ignac, Ljubljana,

Hošiminhova ulica 14, vstopil 4. 5. 1992,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tepeš Marta, razrešena 2. 7.
1999; direktor Koder Pavel, Tržič, Slap 28,
imenovan 3. 7. 1999.

Rg-407251
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00248 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa CALLIDA, računalništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Trebinjska 3, sedež: Trebinj-
ska 3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19389/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, naslova ustanovitelja, deležev, naslova
zastopnika in družbene pogodbe ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5652596
Firma: CALLIDA, računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: CALLIDA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 12
Ustanovitelja: Leder Uroš, Ljubljana, Tre-

binjska 12, in Kreuzer Matjaž, Ljubljana, So-
strska cesta 3, vstopila 9. 7. 1992, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata; Bahun Tomaž, izstopil 26. 11.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leder Uroš, imenovan 9. 7. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 11. 1998.

Rg-407253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02965 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa IZOLACIJA – KERN, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje in in-
ženiring, d.o.o., Radomlje, sedež: Hudo
n.h., 1235 Radomlje, pod vložno
št. 1/24384/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deležev, dejavnosti, nazi-
va zastopnice in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5864496
Sedež: 1235 Radomlje, Hujska ce-

sta 16
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kern Matej in Kern Jeras

Jana, oba iz Kamnika, Dobajeva ulica 5,
vstopila 5. 7. 1993, vložila po 1,750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kern Jeras Jana, razrešena 12. 5. 1999
kot zastopnica in imenovana za prokuristko.

Dejavnost, izbrisana 3. 9. 1999: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 454
Zaključna gradbena dela; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5544 Točenje pijač in napitkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
26110 Proizvodnja ravnega stekla; 28720

Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 52450 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 52740 Druga popra-
vila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 5. 1999.

Rg-407254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03152 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELT COMMERCE, trgovsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Domžale, Vir,
Dvoržakova 13, sedež: Dvoržakova 13,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/06551/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in pogodbe o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5356067
Osnovni kapital: 7,582.800 SIT
Ustanoviteljici: Luukek Danijela, vložila

3,867.228 SIT, in Luukek Melanie, vložila
3,715.572 SIT, obe iz Domžal, Dvoržakova
13, Vir, vstopili 24. 11. 1994, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 3. 9. 1999: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 272
Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Li-
varstvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 282 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 285 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; splo-
šna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezil-
nega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.
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Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hlad-
no vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vle-
čenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
2742 Proizvodnja aluminija; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9304
Druge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 6. 1999.

Rg-407255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03380 z dne 6. 9. 1999 pri subjektu
vpisa TRAC INŽENIRING, trgovina in ser-
vis, d.o.o., sedež: Dunajska 101, 1113
Ljubljana, pod vložno št. 1/30521/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1294377
Sedež: 1231 Ljubljana, Pot k sej-

mišču 30.

Rg-407258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03776 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa HALCOM, Informatika, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Kotnikova 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/15769/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5556511
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-

sta 118
Osnovni kapital: 28,139.065,80 SIT
Ustanovitelji: Čadež Matjaž, Ljubljana,

Ulica bratov Babnik 65, vstopil
20. 12. 1992, vložil 25,325.159,20 SIT,
Bedjanič Borut, Ljubljana, Poljanski nasip
28, vstopil 5. 7. 1999, vložil
1,688.343,90 SIT, Čadež Aleš, Ljubljana,
Ulica bratov Babnik 65, vstopil 5.7. 1999,
vložil 844.172 SIT, in Čadež Blaž, Ljublja-
na, Ulica bratov Babnik 65, vstopil 5. 7.
1999, vložil 281.390,70 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 30020
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 64200 Tele-
komunikacije; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 7. 1999.

Rg-407262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03975 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa AREA PROJEKT, Podjetje za sve-
tovalni inženiring, zastopanje, trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Aj-
dovščina 4/IX, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/15264/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5571448
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod lipami 24.

Rg-407265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04038 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽORGA TRADE COMPANY, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Dolenjska cesta 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02470/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5293588
Dejavnost, izbrisana 14. 9. 1999: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava
in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kru-
ha, svežega peciva in slaščic; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in pi-
škotov; 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 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2745
Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2811
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Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja ne-
električnih gospodinjskih aparatov in naprav;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-

govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Dejavnost menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-

nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15200 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15710 Proizvodnja krmil; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 24110 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 24120 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 24130 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 24140 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 24150 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarnih obliki; 24170 Proizvodnja sinte-
tičnega kavčuka v primarni obliki; 24200
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 24300 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 24510 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 24520 Proizvodnja parfumov in
toaletnih sredstev; 24620 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 24630 Proizvodnja eterič-
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nih olj; 24640 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 24650 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 24660 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 24700 Proizvodnja
umetnih vlaken; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 27410
Proizvodnja plemenitih kovin; 27450 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-
ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja
metalurških strojev; 29520 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 29530 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstil-
no, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrt-
ninami; 51320 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na

debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 52610 Trgovina na drobno po
pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Dru-
ga popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-

nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55232 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60220 Dejavnost
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 93040 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1999.

Rg-407267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04128 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa SISTEL, podjetje za inženiring,
trženje in montažo telekomunikacijskih
sistemov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Med-
vedova ulica 28, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/11026/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deležev in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5460484
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Bregant Tomaž, Ljubljana,

Grintovška ulica 15, in Golob Marko, Ljub-
ljana, Ilirska ulica 7, vstopila 21. 5. 1990,
vložila po 1,500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na de-
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belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 9220
Radijska in televizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 7. 1999.

Rg-407269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04143 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KALTEKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/32012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, naslova sedeža, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1414372
Firma: NETWORKING, storitve, sveto-

vanje in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: NETWORKING, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tometova uli-

ca 15
Ustanovitelja: LERONA, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopi-
la 20. 7. 1999; Tršan Igor, Benešov, Češ-
ka republika, Benešov, in Tršan Alenka,
Ljubljana, Tometova ulica 15, vstopila 20. 7.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 20. 7. 1999;
direktor Tršan Igor, imenovan 20. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in

vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Dejav-
nost taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6420 Telekomunikaci-
je; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5170 Druga trgovina na debelo; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-

ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 7. 1999.

Rg-407270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04350 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VOP, agencija za varovanje
oseb in premoženja, d.o.o., sedež: Vza-
jemna 7, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27102/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža, naslova ustanovitelja in zastopni-
ka ter akta o ustanovitvi, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5919053
Osnovni kapital: 6,920.734,90 SIT
Ustanovitelj: Repnik Ciril, Cerklje na Go-

renjskem, Zalog 77b, vstopil 16. 10. 1995,
vložil 6,920.734,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repnik Ciril, imenovan 16. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in podobnih elektronskih komponent; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6412 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 7. 1999.

Rg-407271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04476 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa SIZE, svetovanje in inženiring,
d.o.o., sedež: Fani Grumove 25, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07010/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
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bo firme in družbene pogodbe ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368073
Firma: SIZE, diagnostični center za

ginekološko citopatologijo, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 7414

Podjetniško in poslovno svetovanje; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene
dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 8. 1999.

Rg-407274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09588 z dne 1. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32223/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447092
Firma: GEOZ, gradbena operativa,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: ZIL INŽENIRING, d.d.,

Ljubljana, Kersnikova 10, vložil 1,575.000
SIT, NILSON, Podjetje za marketing in za-
stopanje tujih firm, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 156, vložil 210.000 SIT, Berglez Jože,
Ljubljana, Dolenjska cesta 190, vložil
105.000 SIT, Kussel Avgust, Medvode,
Preška cesta 26, vložil 105.000 SIT, in Ra-
tajc Alojz, Trebnje, Vina Gorica 28, vložil
105.000 SIT – vstopili 19. 7. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kussel Avgust, imenovan 19. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z

rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov.

Rg-407280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09834 z dne 14. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32265/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447432
Firma: INTERRA LEASING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomšičeva 3
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelj: INTERRA, podjetje za finan-

ciranje, trgovino in svetovanje, d.d., Ljublja-
na, Tomšičeva 3, vstopil 27. 8. 1999, vložil
10,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bohnec Franc, Ljubljana, Nadgoriška
cesta 10, ki zastopa družbo brez omejitev,
in prokurist Prelesnik Andraž, Kočevje, Koc-
ljeva ulica 5, imenovana 27. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;

50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdin-
gov; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, je do-
voljeno samo varovanje.

Rg-407282
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07406 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa THOMY FREY EAST, podjetje
za storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Učakar 102, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/20659/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, za-
stopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5917948
Osnovni kapital: 2,830.000 SIT
Ustanovitelja: Goričan Mojca, vložila

30.000 SIT, in Jukič Tomislav, vložil
2,800.000 SIT, oba iz Ljubljane, Ulica bra-
tov Učakar 52, vstopila 30. 6. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Goričan Mojca, razrešena 30. 6.
1999; direktor Jukič Tomislav, imenovan
30. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 60220
Storitve taksistov.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 30. 6. 1999.

Rg-407283
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00781 z dne 25. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa ROD, podjetje za ekonomske,
organizacijske, tehnološke in posred-
niške storitve, d.o.o., sedež: Gostičeva
85, 1235 Nožice, Radomlje, pod vložno
št. 1/02492/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5299764
Ustanovitelj: ROD, Podjetje za ekonom-

ske, organizacijske, tehnološke in posred-
niške storitve, d.o.o., Radomlje, Nožice,
Gostičeva 85, izstopil 18. 1. 1999; Oce-
pek Aleš, Radomlje, Nožice, Gostičeva 85,
vstopil 18. 1. 1999, vložil 4,283.500 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-407284
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02330 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/32203/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1414275
Firma: SIGE, d.o.o., gostinstvo in turi-

zem, Ljubljana
Skrajšana firma: SIGE, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Zadobrovška

c. 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vadas Karel, Ljubljana-Po-

lje, Polje, Cesta VI št. 4, vstopil 15. 6.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vadas Karel in Vadas Miroslava, oba
iz Ljubljane-Polje, Polje, Cesta VI št. 4, ime-
novana 7. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0124 Reja perutnine; 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-



Stran 3126 / Št. 32 / 13. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

Rg-407285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03065 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa DARDI, inženiring, svetovanje
in ekonomska propaganda, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Trdinova 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19181/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, deležev in akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5840171
Osnovni kapital: 33,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vukičević Dragoljub, Ljub-

ljana, Polanškova ulica 13, vstopil
1. 6. 1992, vložil 33,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Vpiše se akt o ustanovitvi z dne 9. 6.
1999.

Rg-407287
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03129 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOM-AGENS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 151/I,
sedež: Zaloška 151/I, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, osnovnega kapitala, dele-
žev, ustanoviteljev in dejavnosti, uskladitev
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5319978
Firma: KOM-AGENS, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KOM-AGENS, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Hrovat Olga, Dol pri Ljub-

ljani, Pšata 86, vstopila 21. 12. 1989, vlo-
žila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirska dejavnost, razen javne
pošte; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 5. 5. 1999.

Rg-407289

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03130 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOTAL TRADE, Podjetje za
servis, trgovino in storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Španova pot 2, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22615/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5817064
Osnovni kapital: 11,719.042 SIT
Ustanovitelj: Zadnikar Janez, Ljubljana,

Španova pot 2, vstopil 26. 3. 1993, vložil
11,719.042 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in noč-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 11. 5. 1999.

Rg-407291
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03151 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa MULTIMEDIA, d.o.o., podjetje
za izvajanje in organiziranje scensko
glasbene dejavnosti, IC Trzin, sedež: Pe-
ske 7, IC Trzin, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/12356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5488141
Osnovni kapital: 5,392.115,69 SIT
Ustanovitelj: Gašperlin Marko, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, vstopil 25. 1. 1991, vložil
5,392.115,69 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 8. 6. 1999.

Rg-407293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03230 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PULSAR, Pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5895294
Osnovni kapital: 956,128.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Žiberna Leon in

Topolovšek Aleksander, izstopila 10. 5.
1999; Mravlje Tomaž, Zajc Maksimiljan in
Borštnar Gorazd, ponovno vstopili 10. 5.
1999.

Vpiše se sprememba statuta z dne 10. 5.
1999.

Rg-407294
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03728 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IBE, d.d., svetovanje, projekti-
ranje in inženiring, sedež: Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00551/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5075696
Člani nadzornega sveta: Jelenc Žiga,

Barbič Bogdan in Leskovec Viktor, izstopili
4. 6. 1999; Cetin Turk Estela, Milič Jože,
namestnik člana, Uršič Matjaž in Smole Mar-
ko, namestnik člana, vstopili 20. 5. 1999,
Kimovec Janez, Močnik Iztok, Vižintin Radi-
voj, namestnik člana, Malešič Milan in Du-
hovnik Boštjan, ponovno vstopili 20. 5.
1999.

Rg-407295

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03740 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMC ALFA METALCRAFT, tr-
govina z metalno posodo, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Celovška 206, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13217/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5517524
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Misson Tominšek Roži Mariji, ki
je bila razrešena 23. 6. 1999.

Rg-407296
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04027 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STEKLARSTVO SPECTRUM,
proizvodnja, inženiring, d.o.o., sedež:
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02787/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5004993
Ustanovitelja: KRONA SENIOR PID, d.d.,

Ljubljana, Tržaška 116, vstopila 20. 9. 1996,
vložila 34,700.000 SIT, in KRONA KRONA
PID, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Tržaška 116,
vstopila 15. 6. 1999, vložila 47,640.000 SIT
– odgovornost: ne  odgovarjata; Odškonin-
ski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, izstopil
15. 6. 1999, Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Ko-
lodvorska ulica 15, izstopil 16. 6. 1999, in
Poslovni center Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska 107, izstopil 29. 6. 1999.

Rg-407297
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04085 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa METALKA CONSULTING, sto-
ritve, proizvodnja, trgovina, svetovanja,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, sedež:
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22987/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matičnaš t.: 5751314
Firma: METALKA CONSULTING, stori-

tve, proizvodnja, trgovina, svetovanje,
d.o.o.

Ustanovitelja: Podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, inženiring in kooperacije,
METALKA COMMERCE, p.o., Ljubljana,
Dalmatinova 2, izstopilo 23. 4. 1999; Haf-
ner Janez, Ljubljana, Kebetova 2, in Božič
Matjaž, Novo mesto, Koroška vas 31, vsto-
pila 23. 4. 1999, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Trobec Iztok, razrešen 9. 7. 1999;
direktor Božič Matjaž, imenovan 9. 7. 1999.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 21. 6. 1999.

Rg-407298
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04284 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STEKLARSTVO SPECTRUM,
proizvodnja, inženiring, d.o.o., sedež:
Kranjčeva 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02787/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5004993
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Čadonič Srečko, Ljubljana, Blažičeva
51, imenovan 22. 7. 1999.

Rg-407299
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04357 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTOTEHNA LEASING, finanč-
ne storitve in leasing, d.o.o., sedež: Ce-
lovška c. 228, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20299/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5854148
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žohar Robert, razrešen 31. 7. 1999;
direktor Androjna Roman, Ljubljana, Pavši-
čeva ul. 28, imenovan 1. 8. 1999.

Rg-407301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09624 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa SRC INFO, Poslovne dejavnosti,
d.o.o., sedež: Železna cesta 18, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26996/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča zaznam-
bo o spojitvi družb SRC, informatika, ...,
SRC COMPUTERS, računalniški inženiring,
d.o.o., in SRC INFO, poslovne dejavnosti,
d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5884837
Spojitev s SRC COMPUTERS, računal-

niški inženiring, d.o.o., SRC, informatika,
računalništvo, inženiring, d.o.o., in SRC
INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., zaradi
ustanovitve SRC.SI, družba za sistemsko
integracijo in razvoj informacijske tehnolo-
gije, d.o.o., na podlagi spojitvene pogodbe
z dne 5. 8. 1999.

Spojitev začne veljati z vpisom novousta-
novoljene družbe v register.

Rg-407302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09626 z dne 1. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRC COMPUTERS, računal-
niški inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/07266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zaznambo o spojitvi družb
SRC, informatika, ..., SRC COMPUTERS,
računalniški inženiring, d.o.o., in SRC
INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., s temi-
le podatki:

Matična št.: 5385865
Spojitev s SRC COMPUTERS, računal-

niški inženiring, d.o.o., SRC, informatika,
računalništvo, inženiring, d.o.o., in SRC
INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., zaradi
ustanovitve SRC.SI, družba za sistemsko
integracijo in razvoj informacijske tehnolo-
gije, d.o.o., na podlagi spojitvene pogodbe
z dne 5. 8. 1999.

Spojitev začne veljati z vpisom novousta-
novljene družbe v register.

Rg-407303
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09628 z dne 1. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRC, informatika, računalniš-
tvo, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02022/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča zaznambo o spojitvi
družb SRC, informatika, ..., SRC COM-
PUTERS, računalniški inženiring, d.o.o., in
SRC INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 5279224
Spojitev s SRC COMPUTERS, računal-

niški inženiring, d.o.o., SRC, informatika,
računalništvo, inženiring, d.o.o., in SRC
INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., zaradi
ustanovitve SRC.SI, družba za sistemsko
integracijo in razvoj informacijske tehnolo-
gije, d.o.o., na podlagi spojitvene pogodbe
z dne 5. 8. 1999.

Spojitev začne veljati z vpisom novousta-
novljene družbe v register.

Rg-407315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04494 z dne 29. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32326/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446878
Firma: PKD-ROŽNIK & CO, proizvod-

nja drobnih kovinskih delov, d.n.o.
Skrajšana firma: PKD-ROŽNIK & Co,

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

odgovornostjo
Sedež: 1354 Horjul, Horjul 9
Ustanovitelja: Rožnik Anton in Rožnik

Štefan, oba iz Horjula, Horjul 9, vstopila
19. 7. 1999, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožnik Anton, imenovan 19. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28520 Splošna mehanična dela;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 28740 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.

Rg-407316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09989 z dne 28. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453173
Firma: SIPLAN, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: SIPLAN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Knezova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rot Vladimir, Ljubljana, Kne-

zova 11, vstopil 8. 9. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rot Vladimir, imenovan 8. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
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Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane sto-
ritve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debe-
lo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debe-

lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno skru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-

cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 63400
Dejavnost drugih prometnih agencij;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje 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; 71230 Dajanje zračnih plovil 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 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ogla-
ševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 92110 Snemanje filmov in video-
filmov; 92120 Distribucija filmov in video-
filmov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavno-
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sti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10005 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa VIL – VAN, proizvodnja, pro-
daja, ekonomsko svetovanje, transprot,
uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Peternelova 13,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/06707/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, skrajšane
firme, ustanoviteljev, deležev in naslova za-
stopnice ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5396638
Skrajšana firma: VIL – VAN, d.o.o.
Sedež: 1251 Moravče, Vrhpolje pri

Moravčah 10
Ustanovitelj: Hajdič Viljem, izstopil 12. 8.

1999; Hajdič Vanja, Moravče, Vrhpolje pri
Moravčah 10, vstopil 6. 4. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hajdič Vanja, imenovan 6. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-

valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-407323
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03242 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INES TOURS, turistična agen-
cija, d.o.o., Ljubljana, sedež: Agrokom-
binatska 30, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23866/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, deležev in
osnovnega kapitala ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782988
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 9
Osnovni kapital: 2,260.000 SIT
Ustanovitelja: Pečan Liljana, vstopila

18. 5. 1993, in Pečan Gregor, vstopil
12. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Agrokombi-
natska 30, vložila po 1,130.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-407324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04503 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SKIN, družba za opravljanje
drugih zavarovalnih poslov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Stegne 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5596742
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bahar Roman, razrešen 7. 6. 1999;
direktor Dopuđa Jovan, Kranj, Delavska ce-
sta 3, imenovan 7. 6. 1999.

Rg-407404
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02269 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa MERCO, podjetje za trgovino in
finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska 54, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08589/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, osnovnega kapitala, deleža in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5407966
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 7
Osnovni kapital: 18,671.000 SIT
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina, C. XV/34a, vstopi-
la 20. 12. 1990, vložila 18,671.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 6. 1999.

Rg-407405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00997 z dne 3. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa Zveza hranilno kreditnih služb
Slovenije, p.o., Ljubljana, sedež: Mikloši-
čeva 4, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01782/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5000327
Ustanovitelji: Gozd Bled, Kmetijsko goz-

darska zadruga, z.o.o., Bled, Za žago 1a,
vložila 182.670 SIT, Kmečka zadruga Bre-
žice, z.o.o., Brežice, Pod obzidjem 39, vlo-
žila 830.190 SIT, KGZ, Cerknica, Kmetij-
sko gozdarska zadruga, z.o.o., Cerknica,
C. 4. maja 50, vložila 3,998.947,10 SIT,
Mercator-Kmetijska zadruga Črnomelj,
z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39, vložila
1,048.577 SIT, Kmetijska zadruga Goriška
brda, z.o.o., Dobrovo v Brdih, Zadružna ce-
sta 9, vložila 4,521.620 SIT, Kmetijska za-
druga Domžale, z.o.o., Radomlje, Zgornje
Jarše, Industrijska 15, vložila 46.746 SIT,
Mercator, Kmetijska zadruga Dobrepolje,
z.o.o., Videm, Videm 36, vložila
90.344 SIT, ABC Pomurka, kmetijsko goz-
darska zadruga, z.o.o., Dol pri Hrastniku,
Trg borcev NOB 1, vložila 124.363 SIT,
Kmetijska zadruga Radgona, z.o.o., Gornja
Radgona, Partizanska c. 23, vložila
2,325.910 SIT, Kmetijsko gozdarska za-
druga Idrija, z.o.o., Idrija, Vojkova 2, vložila
392.049 SIT, Mercator-Kmetijska zadruga
Stična, z.o.o., Ivančna Gorica, C. II. grupe
odredov 17, vložila 90.417 SIT, Kmetijska
zadruga Izlake, z.o.o., Izlake, Izlake 40, vlo-
žila 1,749.616 SIT, Kmetijska zadruga Agra-
ria Koper, z.o.o., Koper, Ul. 15. maja 17,
vložila 497.952 SIT, Kmetijska zadruga
Laško, z.o.o., Laško, Kidričeva 2, vložila
193.994 SIT, Kmetijska zadruga Lenart,
z.o.o., Lenart, Jurovska c. 1a, vložila
3,050.874 SIT, Mercator, Kmetijska zadru-
ga Litija, z.o.o., Litija, Valvazorjev trg 3, vlo-
žila 144.594 SIT, Ljutomerčan, Kmetijstvo
in predelava Ljutomer, d.d., Ljutomer, Kidri-
čeva 2, vložil 529.051 SIT, Mercator, Kme-
tijska zadruga Logatec, z.o.o., Logatec, To-
varniška c. 3, vložila 698.052 SIT, Kmetij-
ska zadruga Medvode, z.o.o., Medvode,
Cesta ob Sori 11, vložila 1,039.382 SIT,
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Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o., Metlika,
Cesta 15. brigade 2, vložila 214.604 SIT,
Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., Kmetijstvo
in trgovina Novo mesto, Novo mesto, Roz-
manova 10, vložila 557.010 SIT, Kmetijska
zadruga Ormož, z.o.o., Ormož, Ptujska
c. 12, vložila 772.597 SIT, Jeruzalem Or-
mož storitve, agrar, trgovina, d.d., Ormož,
Hardek 44c, vložil 154.548 SIT, Kmetijska
zadruga Rače, z.o.o., Rače, Cesta talcev
1, vložila 246.244 SIT, Mercator – Kmetij-
ska zadruga Ribnica, z.o.o., Ribnica,
Šeškova 15, vložila 966.982 SIT, Merca-
tor, Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o., Sev-
nica, Savska c. 20c, vložila 536.432 SIT,
Kmetijska zadruga Vinakras, z.o.o., Seža-
na, Sejmiška pot 1a, vložila 2,212.141 SIT,
Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica, kme-
tijstvo, trgovina in storitve, z.o.o., Sloven-
ska Bistrica, Titova 36, vložila 449.604 SIT,
Kmetijska zadruga Šentjur, z.o.o., Šentjur,
Leona Dobrotinška 3, vložila 728.383 SIT,
Gozdarska kmetijska zadruga Srednja vas v
Bohinju, z.o.o., Srednja vas v Bohinju, Sred-
nja vas 73, vložila 1,096.402 SIT, Kmetij-
sko gozdarska zadruga, z.o.o., Škofja Lo-
ka, Fužinska ulica 1, vložila 2,418.915 SIT,
Kmetijska zadruga Šmarje, z.o.o., Šmarje
pri Jelšah, Obrtniška 2, vložila 590.932 SIT,
Mercator, Kmetijska zadruga Trebnje,
z.o.o., Trebnje, Baragov trg 3, vložila
410.582 SIT, Mercator, Kmetijska zadruga
Velike Lašče, z.o.o., Velike Lašče, Velike
Lašče 53, vložila 75.305 SIT, Kmetijska
zadruga Vipava, z.o.o., Vipava, Glavni trg
15, vložila 5,579.517 SIT, Kmetijska za-
druga Vrhnika, z.o.o., Vrhnika, Cankarjev
trg 5, vložila 4,827.248,70 SIT, Mercator
Sora, kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Žiri, Žiri, Trg svobode 2, vložila 235.587
SIT, Kmetijska zadruga Lendava, z.o.o.,
Lendava, Partizanska 5, vložila 281.841
SIT, Hranilno kreditna služba Brežice, p.o.,
Brežice, Pod obzidjem 39, vložila
3,303.208 SIT, Hranilno kreditna služba Vi-
no Bizeljsko-Brežice, p.o., Brežice, C. bra-
tov Cerjakov 33, vložila 27.127 SIT, Hranil-
no kreditna služba Cerklje, p.o., Cerklje na
Gorenjskem, Slovenska 2, vložila
110.264 SIT, Zadružna hranilno kreditna
služba Črnomelj, p.o., Črnomelj, Kolodvor-
ska 39, vložila 27.127 SIT, Hranilno kredit-
na služba Mercator, KZ Dobrepolje, p.o.,
Videm-Dobrepolje, Videm 36, vložila
38.792 SIT, Hranilno kreditna služba Go-
riška brda, p.o., Dobrovo, Dobrovo v Brdih,
Trg 25. maja 13, vložila 27.127 SIT, Hranil-
no kreditna služba Domžale, p.o., Domža-
le, Ljubljanska 72, vložila 2,413.259 SIT,
Hranilno kreditna služba Gabrovka-Dole,
p.o., Gabrovka, Gabrovka 7, vložila
27.127 SIT, Hranilno kreditna služba Gor-
nja Radgona, n.sol.o., Gornja Radgona,
Partizanska c. 23, vložila 27.127 SIT, Hra-
nilno kreditna služba Idrija, p.o., Idrija, La-
pajnetova 35, vložila 1,389.991 SIT, Hra-
nilno kreditna služba Kapela, n.sol.o., Ra-
denci, Kapelski vrh 5, vložila 239.032 SIT,
Hranilno kreditna služba kmetijstva in goz-
darstva Kočevje, p.o., Kočevje, Roška c. 8,
vložila 467.216 SIT, Hranilno kreditna služ-
ba Koper, p.o., Koper, Ul. 15. maja 17,
vložila 1,897.608 SIT, Hranilno kreditna
služba Ivančna Gorica, n.sol.o., Ivančna Go-
rica, II. grupe odredov 17, vložila

294.108 SIT, Hranilno kreditna služba za
Gorenjsko, Kranj, p.o., Bled, Za žago 1a,
vložila 307.809 SIT, Hranilno kreditna služ-
ba Sloga, p.o., Kranj, Šuceva 72, vložila
2,142.629 SIT, Hranilno kreditna služba
Krško, p.o., Krško, C. krških žrtev 54, vloži-
la 45.209 SIT, Hranilno kreditna služba
Laško, p.o., Laško, Kidričeva 2, vložila
27.127 SIT, Zadružna hranilno kreditna
služba Lenart, p.o., Lenart, Jurovska c. 1a,
vložila 980.847 SIT, Hranilno kreditna služ-
ba Lendava, n.sol.o., Lendava, Partizanska
20, vložila 27.127 SIT, Hranilno kreditna
služba Litija, p.o., Litija, Valvazorjev trg 3,
vložila 27.127 SIT, Zadružna hranilno kre-
ditna služba Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ižan-
ska 303, vložila 27.127 SIT, Hranilno kre-
ditna služba Ljutomerčan, n.sol.o., Ljuto-
mer, Jureša Cirila 1, vložila 27.127 SIT,
Hranilno kreditna služba Ljutomer – Križev-
ci, n.sol.o., Ljutomer, Glavni trg 3a, vložila
701.656 SIT, Zadružna hranilnica in poso-
jilnica, p.o., Logatec, Tovarniška c. 3, vloži-
la 27.127 SIT, Hranilno kreditna služba Lo-
vrenc na Dravskem polju, p.o., Lovrenc na
Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem po-
lju 8, vložila 27.127 SIT, Zadružna hranilno
kreditna služba, p.o., Maribor, Partizanska
18, vložila 1,790.807 SIT, Hranilno kredit-
na služba, p.o., Medvode, C. ob Sori 11,
vložila 27.127 SIT, Hranilno kreditna služba
Metlika, p.o., Metlika, C. 15. brigade 2, vlo-
žila 416.299 SIT, Zgornjesavinjska hranilno
kreditna služba Mozirje, p.o., Mozirje, C. na
Lepo njivo 6, vložila 27.127 SIT, Hranilno
kreditna služba Panonka, n.sol.o., Murska
Sobota, Kocljeva 16, vložila 27.127 SIT,
Zadružna hranilno kreditna služba Naklo,
p.o., Naklo, C. na Okroglo 1a, vložila
27.127 SIT, Zadružna hranilno kreditna
služba, p.o., Novo mesto, Rozmanova 10,
vložila 27.127 SIT, Hranilno kreditna služba
Jeruzalem, p.o., Ormož, Ptujska c. 12, vlo-
žila 743.764 SIT, Hranilno kreditna služba
Združeni perutninarji Primorske, p.o., Piv-
ka, Košana, Neverke 30, vložila
27.127 SIT, Notranjska hranilno kreditna
služba Postojna, p.o., Postojna, Vojkova 9,
vložila 2,289.565 SIT, Hranilno kreditna
služba p.o., Ptuj, Miklošičeva 12, vložila
7,061.327 SIT, Hranilno kreditna služba
Ribnica, p.o., Ribnica, Šeškova 15, vložila
797.235 SIT, Hranilno kreditna služba Sev-
nica, p.o., pri KZ Sevnica, Sevnica, Savska
c. 20c, vložila 27.127 SIT, Hranilno kredit-
na služba kmetijstva in gozdarstva Sloven-
ske Konjice, p.o., Slovenske Konjice, Op-
lotniška 1, vložila 27.127 SIT, Hranilno kre-
ditna služba Sežana, p.o., Sežana, Parti-
zanska 12a, vložila 2,504.652 SIT, Koroška
zadružna hranilno kreditna služba, p.o., Slo-
venj Gradec, Celjska c. 7, vložila
6,956.978 SIT, Zadružna hranilno kreditna
služba, p.o., Slovenska Bistrica, Titova 36,
vložila 65.978 SIT, Zadružna hranilno kre-
ditna služba v Bohinju, p.o., Srednja vas v
Bohinju, Srednja vas 73, vložila 27.127 SIT,
Hranilno kreditna služba Šentjur, p.o., Šent-
jur, Leona Dobrotinška 3, vložila
728.383 SIT, Hranilno kreditna služba Šo-
štanj, p.o., Šoštanj, Trg svobode 12, vložila
106.573 SIT, Zadružna hranilno kreditna
služba, p.o., Škofja Loka, Fužinska 1, vloži-
la 2,418.915 SIT, Hranilno kreditna služba
Šmarje, p.o., Šmarje pri Jelšah, Obrtniška

2, vložila 27.127 SIT, Hranilno kreditna služ-
ba Tolmin, p.o., Tolmin, Rutarjeva 35, vloži-
la 885.097 SIT, Hranilno kreditna služba
Trebnje, p.o., Trebnje, Baragov trg 3, vloži-
la 410.582 SIT, Hranilno kreditna služba
Trbovlje, p.o., Trbovlje, Trg Franca Fakina
12, vložila 30.185 SIT, Hranilno kreditna
služba Tržič, p.o., Križe, Cesta Kokrškega
odreda 24, vložila 23.246,60 SIT, Zadruž-
na hranilno kreditna služba Velike Lašče,
p.o., Velike Lašče, Velike Lašče 53, vložila
273.377 SIT, Hranilno kreditna služba Vi-
pava, p.o., Vipava, Glavni trg 15, vložila
22.630 SIT, Hranilno kreditna služba kme-
tijstva in gozdarstva Vrhnika, p.o., Vrhnika,
Cankarjev trg 5, vložila 591.270,30 SIT,
Zasavska hranilno kreditna služba, p.o., Za-
gorje ob Savi, Izlake, Izlake 40, vložila
27.127 SIT, Hranilno kreditna služba KZ
Savinjska dolina Žalec, p.o., Žalec, Žalske-
ga tabora 1, vložila 4,028.453 SIT, Zadruž-
na hranilno kreditna služba Žiri-Vrh sv. treh
kraljev, p.o., Žiri, Trg svobode 2, vložila
27.127 SIT, Vino Brežice, proizvodnja in
trgovina, d.d., Brežice, C. bratov Cerjakov
33, vložilo 4,162.416 SIT, Poslovna skup-
nost za vinogradništvo in vinarstvo Sloveni-
je, d.o.o., Celje, Cankarjeva 1, vložila
75.748 SIT, Kapela, vinogradništvo in vi-
narstvo, d.d., Radenci, Radenci, Kapelski
vrh 5, vložila 239.038 SIT, Mercator – KŽK
Kmetijstvo Kranj, d.o.o., Kranj, Begunjska
c. 5, vložil 1,355.887 SIT, Mercator-Agro-
kombinat, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 145, vložil
1,511.006 SIT, Semenarna Ljubljana, pro-
izvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Dolenj-
ska 242, vložila 74.491 SIT, Slovenska za-
družna kmetijska banka, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, vložila 75.180,50 SIT, Zadruž-
na kmetijska družba, d.o.o., kmetijske
storitve in svetovanje, Ljubljana, Miklošiče-
va 4, vložila 75.225 SIT, Zadružna zveza
Slovenije, z.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Mi-
klošičeva 4, vložila 75.225 SIT, Univit, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva
6, vložil 75.483 SIT, Vinag, Sadjarstvo in
vinarstvo, d.d., Maribor, Trg svobode 3, vlo-
žil 75.200 SIT, Intes, mlin in testenine, d.d.,
Maribor, Meljska c. 19, vložil
121.149,20 SIT, Jeruzalem Ormož turizem,
gostinstvo, trgovina, d.d., Ormož, Vrazova
5, vložil 90.415 SIT, Jeruzalem Ormož vi-
nogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo, d.d., Or-
mož, Kolodvorska 11, vložil 199.365 SIT,
Tovarna sladkorja, d.d., Ormož, Opekar-
niška c. 4, vložila 75.987 SIT, Pivka perut-
ninarstvo, d.d., Košana, Neverke 30, vloži-
la 610.178 SIT, Droga Portorož, živilska
industrija, d.d., Portorož, Obala 27, vložila
75.773 SIT, Kmetijski kombinat Ptuj, d.d.,
poljedelstvo, govedoreja, Ptuj, Muzejski trg
2, vložil 75.483 SIT, Agrogorica, d.d., Šem-
peter pri Gorici, Vrtojbenska 48, vložila
75.246 SIT, Agroind Vipava 1894, Vipava,
d.d., Vipava, Vinarska c. 5, vložil
75.501 SIT, Hranilno kreditna služba Vi-
gred, p.o., Mengeš, Mengeš, Prešernova
33, vložila 22.553 SIT, Kmetijsko gozdar-
ska zadruga, z.o.o., Slovenske Konjice, Op-
lotniška c. 1, vložila 476.437 SIT, Zveza
zadrug, z.o.o., Maribor, Partizanska c. 12,
vložila 356.829 SIT, Kmetijska zadruga
Dravsko polje, Lovrenc na Dravskem polju,
z.o.o., Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc
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na Dravskem polju 8, vložila 123.530 SIT,
Kmetijska zadruga Ptuj, z.o.o., Ptuj, Miklo-
šičeva 12, vložila 7,061.327 SIT, ABC Po-
murka, Vinogradniško gospodarstvo Kape-
la – v stečaju, Radenci, Kapelski vrh 5,
vložila 239.038 SIT, in Krka, tovarna zdra-
vil, d.d., Novo mesto, Šmarješka 6, vložila
75.691 SIT, ki so vstopili 15. 4. 1992,
Kmetijska zadruga Naklo, z.o.o., Naklo, Ce-
sta na Okroglo 1a, vložila 236.269 SIT,
Kmetijsko-gozdarska zadruga Prevalje,
z.o.o., Prevalje, Trg 67, vložila
2,179.787 SIT, Ledina, kmetijsko-gozdar-
ska zadruga, z.b.o., Slovenj Gradec, Celj-
ska c. 118, vložila 3,938.653 SIT, Kmetij-
ska zadruga Senik, p.o., Slovenj Gradec,
Pameče 6, vložila 81.000 SIT, Kmetijska
zadruga Turnišče, z.o.o., Turnišče, Štefana
Kovača 65, vložila 83.355 SIT, in Mesnina,
klavniško predelovalna zadruga, z.b.o.,
Šentjanž, Otiški vrh 168, vložila
1,206.255 SIT, ki so vstopile 17. 2. 1993,
Hmezad, kmetijska zadruga, Braslovče,
z.o.o., Braslovče, Braslovče 23, vložil
106.920 SIT, Poljedelsko živinorejska za-
druga Brežice, z.o.o., Brežice, C. 1. bor-
cev 42, vložila 81.316 SIT, Kmetijsko goz-
darska zadruga Dole, z.o.o., Dole pri Litiji,
Dole pri Litiji 7, vložila 78.094,50 SIT, Kme-
tijsko gozdarska zadruga Dravograd, z.o.o.,
Dravograd, Meža 21, vložila 1,560.439 SIT,
Hmezad, Kmetijska zadruga Gotovlje,
z.o.o., Žalec, Gotovlje 71, vložila
71.850 SIT, Kmetijska zadruga Hoče,
z.o.o., Hoče, Glaserjev trg 2, vložila
247.458 SIT, Kmetijska zadruga Korena,
z.o.o., Korena, Zg. Korena 25c, vložila
112.495 SIT, Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Sloga, Kranj, z.o.o., Kranj, Šuceva 27,
vložila 840.640 SIT, Splošna kmetijska za-
druga Klas, Križevci, z.b.o., Križevci pri Lju-
tomeru, Križevci 11, vložila 90.740 SIT,
Kmetovalec, splošna kmetijska zadruga Lju-
tomer, z.b.o., Ljutomer, Glavni trg 3a, vloži-
la 90.740 SIT, Kmetijska zadruga Pesnica,
z.o.o., Pesnica, Pesnica 20, vložila
801.854 SIT, Hmezad, Kmetijska zadruga
Petrovče, z.o.o., Petrovče, Petrovče 1, vlo-
žila 98.710 SIT, Kmetijska zadruga Polzela,
z.o.o., Polzela, Polzela 11a, vložila
65.540 SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga
Postojna, z.o.o., Postojna, Tržaška 54, vlo-
žila 3,441.536 SIT, Hmezad, Kmetijska za-
druga Prebold, z.o.o., Prebold, Hmeljarska
c. 8, vložila 53.850 SIT, Kmetijska zadruga
Ruše, z.o.o., Ruše, Trg vstaje 4, vložila
102.436 SIT, Kmetijska zadruga Selnica
ob Dravi, z.o.o., Selnica ob Dravi, Sp. Sel-
nica 5, vložila 163.334 SIT, Kmetijska za-
druga Šaleška dolina, z.o.o., Šoštanj, Trg
svobode 12, vložila 446.984 SIT, Hmezad,
kmetijska zadruga Tabor, z.o.o., Tabor, Ta-
bor 18, vložila 51.360 SIT, Kmetijska za-
druga Trbovlje, z.o.o., Trbovlje, Trg Franca
Fakina 12, vložila 140.545 SIT, Hmezad,
Kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko, z.o.o.,
Trnava, Trnava 5a, vložila 78.810 SIT, Hme-
zad, Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o.,
Vransko, Vransko 59, vložila 53.650 SIT,
MEDEX INTERNATIONAL, d.d., živilska in-
dustrija, Ljubljana, Linhartova 49a, vložil
77.280,60 SIT, Mariva, marikultura, d.o.o.,
Portorož, Liminjanska 111, vložila
77.607 SIT, Žaga Trbovlje, d.o.o., družba
za proizvodnjo in trgovino z lesom Trbovlje,

Trbovlje, Kolodvorska 11, vložila 81.123 SIT,
in Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o., Cerklje,
Cerklje na Gorenjskem, Slovenska 2, vložila
1,564.833 SIT, ki so vstopile 17. 2. 1994,
Zveza zadrug Ljubljana, z.o.o., Ljubljana, Ižan-
ska 303, vložila 928.427 SIT, ki je vstopila
25. 6. 1994, Kmetijsko-gozdarska zadruga
Pivka, z.o.o., Pivka, Snežniška 16, vložila
1,530.737,30 SIT, ki je vstopila 21. 3. 1997,
Banka Celje, d.d., Celje, Vodnikova ulica 2,
vložila 90.420 SIT, ki je vstopila 30. 9. 1998,
Kmetijska zadruga Brkini, z.o.o., Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 24, vložila 97.367,40 SIT,
in Kmetijsko gozdarska zadruga Sava, z.o.o.,
Lesce, Rožna dolina 50, vložila
97.367,40 SIT, ki sta vstopili 30. 3. 1999 –
odgovornost: ostalo; Hranilno kreditna služba
kmetijstva in gozdarstva, p.o., Žalec, Hmeljar-
ska 3, izstopila 30. 6. 1992, ABC Kmetijska
zadruga Ljutomer-Križevci, Ljutomer, in Hme-
zad, Kmetijska zadruga Savinjska dolina,
n.sol.o., Žalec, Žalskega tabora 1, izstopili
17. 2. 1994, Kmetijsko-gozdarska zadruga
Ljubljana, z.o.o., Ljubljana, Ižanska 303, iz-
stopila 12. 3. 1994, Kmetijsko gozdarska za-
druga Gabrovka Dole, Gabrovka, Gabrovka
7, Hmezad, Kmetijska zadruga, p.o., Ilirska
Bistrica, Gregorčičeva 24, Gozdno gospo-
darstvo TOK Pivka, Pivka, Snežniška cesta,
Gozdno gospodarstvo TOK Cerknica, Cerkni-
ca, Čabranska 1, Hranilno kreditna služba
Bled, Bled, Ljubljanska cesta 19, Zadružna
turistična agencija VAS, Ljubljana, Miklošiče-
va 4, Kraš kooperacija Tolmin, Tolmin, Rutar-
jeva 35, Emona mesna industrija Zalog,
d.o.o., Ljubljana-Zalog, Agrokombinatska 63,
in Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina,
p.o., v stečaju, Brežice, Šentlenart 72, izsto-
pili 21. 3. 1997, Kmetijska zadruga Panonka,
Murska Sobota, z.o.o., Murska Sobota, Koc-
ljeva 6, Gozdarska hranilno kreditna služba
Maribor, n.sol.o., Maribor, Tyrševa 5, in Goz-
darska hranilno kreditna služba Sevnica, Sev-
nica, Savska 124, izstopili 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 65220
Drugo kreditno posredništvo; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-407406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02290 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa SIMBIK TRADE, podjetje za raz-
voj, inženiring, proizvodnjo, trgovino in
finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Dalmatinova 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/08204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5407168
Osnovni kapital: 5,525.000 SIT
Ustanoviteljica: Dovgan Vidovič Mojca,

Ljubljana, Rožna dolina XV/34a, vstopila
19. 9. 1990, vložila 5,525.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 6. 1999.

Rg-407407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04229 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa INTERTRANS, mednarodna špe-

dicija, d.d., Ljubljana, sedež: Tivolska 50,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01590/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5091802
Sedež: 1000 Ljubljana, Brnčičeva 51
Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-407412
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04359 z dne 13. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.d. in pooblastilo upravi
za povečanje osnovnega kapitala (odobreni
kapital) s temile podatki:

Matična št.: 1446746
Firma: MINERVO, družba pooblaščen-

ka, d.d.
Skrajšana forma: MINERVO POOB-

LAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 14
Osnovni kapital: 211,470.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po posebnem

seznamu, vstopili 27. 7. 1999, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reven Vojko, Gorenja vas, Gorenja
vas 216, imenovan 27. 7. 1999.

Člani nadzornega sveta: Zabukovec Mi-
lan-Henrik, predsednik, Mertelj Janez, na-
mestnik predsednika, in Štepec Zdenka,
vstopili 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
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talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 34.
členu statuta z dne 27. 7. 1999, da se os-
novni kapital lahko poveča za polovico z
izdajo novih delnic za vložke za obdobje
petih let.

Rg-407415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03495 z dne 13. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1430335
Firma: Zavod za obvezne rezerve naf-

te in njenih derivatov
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 106
Ustanovitelj: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106, vstopil 21. 6. 1999, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Garzarolli Dušan, Portorož, Cvetna
pot 13, imenovan 21. 6. 1999, zastopa za-
vod kot v.d. direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-407421
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04270 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TISKARNA LJUBLJANA, Druž-
ba za grafične storitve, d.d., Ljubljana,
Tržaška 42, sedež: Tržaška 42, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00260/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo datuma imenovanja zastopnika in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5049342
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Novak Zvone, Ljubljana, Martinova
61, razrešen in ponovno imenovan 1. 7.
1999, zastopa družbo kot direktor uprave.

Sprememba statuta z dne 1. 7. 1999.

Rg-407422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03499 z dne 15. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa CALCIT, Družba pooblaščen-
ka, d.d., sedež: Stahovica 15, 1242 Sta-
hovica, pod vložno št. 1/30146/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo

osnovnega kapitala in statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 1254375
Osnovni kapital: 188,920.000 SIT
Sprememba statuta z dne 12. 5. 1999.

Rg-407428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02805 z dne 7. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa Veterinarska postaja Cerknica,
d.o.o., sedež: Gerbičeva 39, 1380 Cerk-
nica, pod vložno št. 1/28345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ti-
pa in datuma zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5958377
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Usenik Janez, Nova vas, Veliki vrh
26, razrešen 27. 5. 1999 in ponovno ime-
novan 28. 5. 1999.

Rg-407433
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03361 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKE IT, d.o.o., trgovina,
transport in storitve, Šmartinska 152,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, HALA
V/3, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26605/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5908540
Ustanovitelj: BOFEX, d.o.o., Podjetje za

trgovino v domačem in zunanjetrgovinskem
poslovanju, inženiring, proizvodnja in stori-
tve, prevozništvo, zastopanje tujih firm, Ljub-
ljana, Šmartinska 152, vstopil 10. 2. 1999,
vložil 1,200.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Šolmajer Nada, HORIZONTE, druž-
ba za razvoj podjetij, d.o.o., Ljubljana, Šte-
fanova 15, HORIZONTE ENTERPRISE DE-
VELOPMENT COMPANY B.V., Heiloo de
Biender 5, Schollmayer Jurij in Šolmajer
Janko, izstopili 10. 2. 1999.

Rg-407434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03424 z dne 26. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELO REVIJE, Družba za ča-
sopisno-založniško dejavnost ter inte-
lektualne in poslovne storitve, d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 5, sedež: Dunajska 5,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08290/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096057
Člana nadzornega sveta: Kretič Nives,

izstopila 11. 9. 1999; Guzej Tine, izstopil
11. 9. 1999 in ponovno vstopil 12. 9.
1999, in Škoberne Ludvik, vstopil 12. 9.
1999.

Rg-407437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03549 z dne 20. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa JATA REJA LJUBLJANA, Druž-
ba za perutninarstvo, d.d., Agrokombi-
natska 84, Ljubljana-Polje, sedež: Agro-
kombinatska 84, 1260 Ljubljana Polje,

pod vložno št. 1/03727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
statuta ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5100267
Sedež: 1000 Ljubljana, Agrokombi-

natska 84
Dejavnost, izbrisana 20. 8. 1999: 1571

Proizvodnja krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 5551 Sto-
ritve menz; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 5551 Dejavnost menz; 7440
Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 28. 6. 1999.

Rg-407438
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03761 z dne 9. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča tujo podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 1430564
Firma: KAERNTNER SPARKASSE AG,

CELOVEC, Podružnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 63
Ustanovitelj: KARNTNER SPARKASSE

AG, Celovec, Avstrija, Neuer Platz 14, vsto-
pil 2. 7. 1999, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Tautscher Paul, Celovec, Wulfen-
gasse 16, Lausegger Josef, Borovlje, Jae-
gerwirtweg 26, in Apostolovič Natalija, Ma-
ribor, Krekova ulica 14, imenovani 2. 7.
1999, zastopajo podružnico kot vodje po-
družnice.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne oznake izpuščene.

Rg-407440
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03936 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa LB HIPO, premoženjska družba,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Trg republike 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/08198/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5406528
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Drašković Hrvoje, razrešen 30. 6.
1999; direktor Zagorc Jože, Kamnik, Pot v
Rudnik 3, imenovan 1. 7. 1999.

Rg-407441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03949 z dne 25. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Tomšičeva 1,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00837/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članic nadzornega
sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5024811
Članica nadzornega sveta: Kačar Vuko-

vič Aleksandra, izstopila 12. 7. 1999; Veljič
Mirjana, vstopila 12. 7. 1999.

Rg-407442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03965 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa AKTIVA AVANT I, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156 – WTC, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5893879
Sprememba statuta z dne 14. 7. 1999.

Rg-407443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03976 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA – BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, članov nad-
zornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5004683
Firma: EMONA BLAGOVNI CENTER,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.,
Ljubljana

Skrajšana firma: EMONA BLAGOVNI
CENTER, d.d., Ljubljana

Člani nadzornega sveta: Perčič Jože, Pa-
hulje Senečič Ana in Gorišek Marjan, izsto-
pili 2. 7. 1999; Gavez Miro, vstopil 2. 7.
1999, Dimnik Ivanka, izstopila 2. 7. 1999
kot predsednica in ponovno vstopila, Vadlja
Vlado in Špiler Kaja, vstopila 2. 7. 1999,
Maver Janez, izstopil 2. 7. 1999 kot na-
mestnik predsednice in ponovno vstopil,
Černe Jožica, vstopila 2.7. 1999.

Sprememba statuta z dne 2. 7. 1999.

Rg-407444
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03978 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa MENINA, proizvodnja pogreb-
ne opreme, d.d., sedež: Trg padlih bor-
cev 3, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/01239/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034647
Člani nadzornega sveta: Janežič Ida, iz-

stopila 23. 6. 1999; Sitar Peter, vstopil
24. 6. 1999, Velkavrh Peter in Pengov To-
ne, izstopila 23. 6. 1999 in ponovno vsto-
pila 24. 6. 1999.

Rg-407452
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04162 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LOTERIJA SLOVENIJE, del-
niška družba, sedež: Trubarjeva ulica 79,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00841/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predsednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5022053

Člana nadzornega sveta: Šuštaršič Boris
– predsednik in Kožar Anton – namestnik
predsednika, vstopila 31. 5. 1999.

Rg-407454
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04164 z dne 25. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inženi-
ring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5005957
Člani nadzornega sveta: Vrhovec Mar-

ko, izstopil 2. 7. 1999; Koren Boštjan –
namestnik predsednika, in Košir Andrej –
predsednik, vstopila 20. 6. 1996, ter Pre-
skar Barbara, vstopila 2. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 2. 7. 1999.

Rg-407455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04165 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ELMO, Elektromontažno podjet-
je, d.d., sedež: Vojkova 58, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/01920/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5078032
Sprememba statuta z dne 14. 7. 1999.

Rg-407456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04170 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BELINKA, Kemična tovarna Mo-
ste, d.d., sedež: Ob železnici 14, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5132622
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 2051

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7482 Pakiranje; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.

Rg-407457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04216 z dne 13. 9. 1999 pri subjektu
vpisa EMONA GLOBTOUR, domači in med-
narodni turizem in dajanje avtomobilov v
najem, d.d., sedež: Štefanova 13a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/04673/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5004713
Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.

Rg-407458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/04233 z dne 31. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRC, informatika, računalniš-
tvo, inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02022/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5279224
Ustanovitelji: Žerko Ivan, Mengeš, Mla-

karjeva 44, Trzin, vložil 6,063.240 SIT,
Kikelj Boris, Ljubljana, Tržaška 41, vložil
4,678.568 SIT, Šamec Slavko, Ljubljana,
Peričeva 7, vložil 412.522 SIT – vstopili
20. 12. 1989, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Kemična tovarna Podnart, p.o.,
izstopila 23. 6. 1999; SRC INFO, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 118, vstopil 20. 1.
1995, vložil 8,669.805 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja; Tovarna kemičnih izdel-
kov, ARBO, p.o., Ljubljana-Polje, izstopi-
la 23. 6. 1999.

Rg-407459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04380 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa PROMETNI INSTITUT LJUBLJA-
NA, d.o.o., za področje raziskovalne in
informativne dejavnosti ter izdelavo pre-
dinvesticijskih in investicijskih progra-
mov, Ljubljana, Kolodvorska 11, sedež:
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16451/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5674522
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

18. 12. 1998.

Rg-407461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04414 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa TERMIT, rudarsko podjetje kre-
menovih peskov in oplemenitenje neko-
vin, d.d., sedež: Ljubljanska cesta 18,
1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00930/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnice in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033896
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Banko Veronika, razrešena 1. 8.
1999; direktor Janežič Peter, Moravče, Ve-
gova ulica 2, imenovan 1. 8. 1999.

Član nadzornega sveta: Ivačič Irena, iz-
stopila 1. 7. 1999; Gomboc Jože, vstopil
1. 7. 1999.

Rg-407462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04422 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa LIKO, lesna industrija Vrhnika,
d.d., sedež: Verd 100a, 1360 Vrhnika,
pod vložno št. 1/06558/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5316766
Člana nadzornega sveta: Horvat Mari-

ja, namestnica predsednika, in Žnidaršič
Roman, izstopila 14. 6. 1999; Gorišek
Tomaž in Moškon Stanislav, vstopila
14. 6. 1999.
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Rg-407463
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04423 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa BANK AUSTRIA CREDITAN-
STALT, d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova
1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10521/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5446546
Člani nadzornega sveta: Steinbichler

Alois, Ettenauer Gunter in Meindlinger
Heinz, vstopili 24. 6. 1998.

Rg-407464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04535 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa FACTOR BANKA, d.d., sedež: Že-
lezna c. 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5777011
Osnovni kapital: 1.005,000.000 SIT
Članica nadzornega sveta: Škopac Ma-

ruša je izstopila 9. 8. 1999.
Sprememba statuta z dne 9. 8. 1999.

Rg-407465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09630 z dne 1. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447190
Firma: SRC.SI, družba za sistemsko

integracijo in razvoj informacijske teh-
nologije, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 116
Osnovni kapital: 190,000.000 SIT
Ustanovitelji: SI INVEST, d.o.o., Ljublja-

na, Tržaška 116, vložil 55,746.000 SIT,
Žerko Ivan, Mengeš, Mlakarjeva 44, Trzin,
vložil 65,322.000 SIT, Kikelj Boris, Ljublja-
na, Tržaška 41, vložil 50,141.000 SIT, Ša-
mec Slavko, Ljubljana, Peričeva 7, vložil
4,313.000 SIT, Kikelj Miro, Ljubljana, Tr-
žaška 41, vložil 4,598.000 SIT, Dragoš Me-
ta, Kranj, Gradnikova 3, vložila
2,261.000 SIT, Dobrovoljc Janez, Brezovi-
ca pri Ljubljani, Tržaška 454, vložil
1,387.000 SIT, Stopar Vili, Rakek, Na vasi
21, vložil 1,387.000 SIT, Skočir Erih, Dom-
žale, Prevoje pri Šentvidu 82, vložil
1,311.000 SIT, Žerko Ada, Kamnik, Novi
trg 26a, vložila 1,311.000 SIT, Škrabe Ne-
venka, Ljubljana, Ulica Iga Grudna 19, vloži-
la 655.500 SIT, Škrabe Tjaša, Ljubljana,
Ulica Iga Grudna 19, vložila 655.500 SIT,
in Trbižan Marjan, Nova Gorica, Med ogra-
dami 27, vložil 912.000 SIT – vstopili 6. 8.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Žerko Ivan in Kikelj Boris, imenova-
na 6. 8. 1999.

Člani nadzornega sveta: Tomaž Aljoša,
Bandelj Mirko, Hunjet Francka, Kremser Iz-
tok in Gričar Jože, vstopili 6. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov”, razen farmacevtskih izdelkov.

Ustanovitev družbe zaradi spojitve družb:
SRC, informatika, računalništvo, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18, SRC
COMPUTERS, računalniški inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, in SRC
INFO, poslovne dejavnosti, d.o.o., Ljublja-
na, Železna cesta 18, na podlagi spojitvene
pogodbe z dne 5. 8. 1999.

Rg-407468
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10060 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SRC.SI, družba za sistemsko
integracijo in razvoj informacijske teh-
nologije, d.o.o., sedež: Tržaška 116,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 9630/99
zaradi firme s temile podatki:

Matična št.: 1447190
Firma: SRC.SI, družba za sistemsko

integracijo in razvoj informacijske in ra-
čunalniške tehnologije, d.o.o.

Rg-407413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04328 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LEK, tovarna farmacevtskih in
kemičnih izdelkov, d.d., firma v angleš-
kem jeziku: LEK Pharmaceutical and
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Chemical Company, d.d, sedež: Verovš-
kova 57, 1526 Ljubljana, pod vložno
št. 1/00253/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5043425
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Urlep Vojmir, razrešen 21. 4. 1999;
članica uprave Vukadin-Škulj Alenka, Ljub-
ljana, Kobetova 8, imenovana 9. 7. 1999.

Član nadzornega sveta: Apšner Vinko,
izstopil 24. 5. 1999; Obersnel Jože, vstopil
8. 7. 1999.

Rg-407417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04316 z dne 13. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32266/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446681
Firma: GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE

– POSLOVNI CENTER, družba za organi-
zacijo sejmov, trgovino, storitve in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: GOSPODARSKO
RAZSTAVIŠČE – POSLOVNI CENTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22

Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelja: GOSPODARSKO

RAZSTAVIŠČE, družba za organizacijo do-
mačih in mednarodnih sejmov in razstav,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 18, in
SLOVENIJALES, Mednarodno podjetje za
trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopa-
nje in konsignacije, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 22, vstopila 20. 7. 1999, vložila
po 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sajovec Alojz, Logatec, Peharčkova
cesta 19, imenovan 21. 7. 1999.

Člani nadzornega sveta: Bončina Igor –
predsednik, Lenardič Borut in Jelenc Žiga
– namestnik predsednika, vstopili 20. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvod-

nja druge električne opreme, d.n.; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
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vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 90005 Druge dejavnosti javne hi-
giene; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 92512 Dejavnost arhivov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-407418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07413 z dne 13. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZEMPOL, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Črnuška cesta 2b,
Črnuče, sedež: Črnuška cesta 2b, 1231
Črnuče, pod vložno št. 1/18322/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5614511
Osnovni kapital: 2,922.000 SIT
Ustanovitelj: Polanič Darko, Ljubljana-Čr-

nuče, Črnuška c. 2b, vstopil 2. 4. 1992,
vložil 2,922.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 13. 9. 1999: 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 60220
Dejavnost taksistov; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

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

Rg-407419
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09940 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONABAVA, d.d., spe-
cializirana trgovina z elektrotehničnimi
materiali, Slovenska cesta 58, Ljublja-
na, sedež: Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00340/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča popravni
sklep Srg 1537/98 zaradi spremembe čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003555
Članica nadzornega sveta: Štrus Olga,

vstopila 2. 2. 1996.

Rg-407424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02058 z dne 15. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32278/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5288886
Firma: PRO COMMERCE, podjetje za

propagandno in komercialno dejavnost,
d.o.o.

Skrajšana firma: PRO COMMERCE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 2,990.000 SIT
Ustanovitelj: Podgoršek Milan, Žabni-

ca, Zg. Bitnje 254, vstopil 26. 9. 1989,
vložil 2,990.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Milan, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vlož-
no št. 1/00406/00.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 7. 1999.

Rg-407425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02952 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa FIT, fizično in tehnično varo-
vanje, Ljubljana, d.d., Ljubljana, Mestni
trg 7/II, sedež: Mestni trg 7/II, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02750/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov, člane nadzornega sveta in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5174503
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

članoma uprave Zdravković Hranislavu, in
Merzel Frančiški, ki sta bila razrešena 5. 7.
1999.

Člani nadzornega sveta: Zdravković Hra-
nislav, Merzel Frančiška in Markič Saša,
vstopili 7. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 7. 5. 1999.

Rg-407427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02213 z dne 23. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa Pravna pisarna pri Gospodar-
ski zbornici SRS, Ljubljana, p.o., se-
dež:Tavčarjeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01318/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljic, deležev, osnovnega kapitala in za-
stopnika, spremembo in uskladitev dejav-
nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5149274
Firma: GZ PISARNA, administrativni

servis, d.o.o.
Skrajšana firma: GZ PISARNA, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Trgovinska zbornica za

LRS, izstopila 1.8. 1998; Slovenska razvoj-
na družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vstopila 1. 8. 1998, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kramar Alojzij, razrešen
10. 5. 1991; direktor Zorc Bojan, Ljublja-
na, Brodarjev trg 1, imenovan 8. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-407429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02855 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d., In-
dustrija sistemov, elektronike in zvez,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01682/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo datuma in
tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5174929
Osebe, pooblaščene za zastopanje:

Babšek Jožef Pavel, Brezovica, Na Grivi 28,
razrešen 24. 5. 1999 kot zastopnik in ime-
novan za predsednika uprave, ter Pristov
Branko, Tolmin, Ljubinj 17, in Lavrič Andrej,
Ljubljana, Mucherjeva 11, razrešena 24. 5.
1999 kot zastopnika in imenovana za člana
uprave.

Rg-407439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03814 z dne 13. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRUNT, podjetje za trgovanje z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, Litijska 31, sedež: Litijska 31,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20507/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, dele-
žev in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5697859
Ustanovitelj: Grebec Anton, izstopil 23. 6.

1999; GRUNT, d.o.o., Ljubljana, Litijska 31,
vstopil 4. 7. 1997, vložil 1,644.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1999.

Rg-407445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03989 z dne 27. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa Mednarodna borza za opcij-
ske in terminske pogodbe, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30171/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 1243802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vujadinovič Dušan, razrešen 30. 6.
1999; direktor Jurejevčič Benjamin, Tržič,
Brezje pri Tržiču, imenovan 1. 7. 1999.

Član nadzornega sveta: Grgić Nevenka,
izstopila 21. 6. 1999; Tominc Silvester,
vstopil 21. 6. 1999.

Rg-407446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04041 z dne 2. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa Zavod za razvoj pravne kulture,
sedež: Kidričeva 11, 1236 Trzin, pod
vložno št. 1/30677/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 1263510
Sedež: 1122 Ljubljana, Šmartinska

152
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektorica Jerovšek Anamarija, razrešena

9. 7. 1999; direktor Jerovšek Anton, Trzin,
Na jasi 2, in družbenik Jambrek Peter, Bled,
C. v Megre 4, ki zastopa zavod kot namest-
nik direktorja, imenovana 9. 7. 1999.

Rg-407447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04115 z dne 9. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa OBRTNO-KMETIJSKA ZADRUGA
SAMOPOMOČ ZAGRADEC, z.b.o., sedež:
Zagradec 45, 1290 Grosuplje, pod vlož-
no št. 1/31693/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 1387197
Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2215 Drugo založništvo; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji

pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
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sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55231 Dejavnost otroških le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti

za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro “74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje” razen revizijske de-
javnosti.

Rg-407691
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04237 z dne 8. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FRAGMAT IZOLIRKA, podjetje
za proizvodnjo, gradbeništvo in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Cesta Majde Šilc 1,
1317 Sodražica, pod vložno
št. 1/12243/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5493668
Osnovni kapital: 231,577.272,02 SIT
Ustanovitelja: Žgajnar Franc, Nova vas,

Polšeče 3, vstopil 7. 3. 1991, vložil
208,419.544,81 SIT, in Mazij Anton, Nova
vas, Velike Bloke 7, vstopil 2. 10. 1997,
vložil 23,157.727,21 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 8. 10. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost
menz; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1999.

Rg-407693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04119 z dne 8. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MESARSTVO BLATNIK, d.o.o.,
Ljubljana, podjetje za trgovino in proi-
zvodnjo, sedež: Selska 46, 1291 Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/25686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deleža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842026
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Ignac, Škofljica, Sel-

ska 46, Lavrica, vstopil 28. 3. 1994, vložil
20,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-

nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 7230 Obdelava podatkov.

Rg-407694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09987 z dne 8. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32362/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453157
Firma: UNITY, Trgovina in zastopstvo,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Milana Majc-

na 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Trovo Fabiano, Trst, Italija,

Via Pasquale revoltella 11, vložil 1,470.000
SIT, in Pavlič Saša, Ljubljana, Repnje 10c,
vložil 630.000 SIT – vstopila 31. 8. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Trovo Fabiano in prokurist Pavlič Sa-
ša, imenovana 31. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin; 4521 Splošna gradbena
dela; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32 / 13. 4. 2000 / Stran 3139

motornimi vozili; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-407697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04090 z dne 8. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa FAVN, Podjetje za predelavo
zdravilnih zelišč, d.o.o., Ljubljana, Ple-
teršnikova 28, sedež: Pleteršnikova 28,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/09455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev, uskladitev dejavnosti in spre-
membo naslova ustanoviteljev in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5428637
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Vesna, vložila

1,260.000 SIT, in Kovač Štefan, vložil
840.000 SIT, oba iz Ljubljane, Pleteršniko-
va 28, vstopila 30. 10. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Vesna, imenovana
30. 10. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1999: 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 2420 Proizvodnja razkužil,
pesticidov in drugih agrokemičnih izdel-
kov; 2442 Proizvodnja farmacevtskih pre-
paratov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5231 Dejavnost
lekarn; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Rg-407699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03272 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa REGIS, podjetje za trgovanje,
svetovanje, razvoj in zunanjetrgovinsko
poslovanje, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg
27, sedež: Gornji trg 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, deleža,
spremembo naslova ustanovitelja in zastop-
nika ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5423775
Firma: REGIS, računovodstvo, finan-

ce, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 13
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelj: Juren Aleš, Ljubljana, Ra-

šiška 11, vstopil 15. 10. 1990, vložil
3,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juren Aleš, imenovan 15. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-

mi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgo-
vina 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 gradbe-
nimi 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 dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih 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 us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 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 dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 72300 Obdelava podatkov; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 93030 Pogrebna dejavnost;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04004 z dne 12. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32377/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430866
Firma: NIKA RECORDS, trgovina in

storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NIKA RECORDS,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

cesta 152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanovitelj: Schollmayer Jurij, Ljublja-
na, Celovška cesta 147 in Rot Darjo, Ljub-
ljana, Knezova ulica 11, vložila po 945.000
SIT, ter NIKA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 106, vložila
210.000 SIT – vstopili 13. 7. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bele Boris, Ljubljana, Vojkova cesta
2, ter prokurista Schollmayer Jurij in Rot
Darjo, imenovani 13. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 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 opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 De-

javnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Dejav-
nost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 De-
javnost vozniških šol; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9251 Dejavnost knjižnic in ar-
hivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bota-
ničnih in živalskih vrtov in naravnih rezerva-
tov; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.
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Rg-407702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09843 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALFA SP, podjetje za špedici-
jo, transport in carinsko posredovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Letališka 33,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02262/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5288606
Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 21.

Rg-407705
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09842 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MATE IMPEX, Trgovsko pod-
jetje za opravljanje poslov v zunanji tr-
govini, d.o.o., Ljubljana, sedež: Robbova
14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03455/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5313805
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 51.

Rg-407706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09814 z dne 14. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa J & S INTERNATIONAL, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Čarmanova
1, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/29260/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 1194046
Ustanovitelji: AIDEC CO. LTD. NO. 28,

Minato-ku, Tokyo 106, Mori Bldg 4-16-13,
Nishiazabu, vstopil 4. 4. 1997, vložil
609.900 SIT, GUNZE SANGYO INC. 3-1,
Chomechiyoda-ku , Tokyo 102, Kudan-Mi-
nami 2, vstopil 4. 4. 1997, vložil 140.000
SIT, in Kisovec Ivan, Medvode, Čarmanova
1, vstopil 18. 4. 1997, vložil 750.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-407707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02536 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa V.A.R., zastopanje tujih firm,
d.o.o., sedež: Kolodvorska 7, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11776/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, deležev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5476291
Osnovni kapital: 2,138.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Albert, Brezovica

pri Ljubljani, Na Brezno 7, vložil 1,069.000
SIT, Potočnik Vasja, Ljubljana, Koprska 15,
vložil 534.500 SIT, in Potočnik Rok, Brezo-
vica pri Ljubljani, Na Brezno 7, vložil
534.500 SIT – vstopili 6. 2. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;

5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 74201 Geodetsko, geološko, geofi-
zikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
85121 Osnovna zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-407709
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10523 z dne 18. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ICE LINK, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Streliška 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32194/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5699428
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 69.

Rg-407931
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02286 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZIKOM, zastopstva, inženiring,
trgovina, d.o.o., sedež: Betajnova 51,
1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/27596/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenika in deleža, spremembo in us-
kladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5935296
Osnovni kapital: 5,308.000 SIT
Ustanovitelja: Gutnik Terezija, vstopila

7. 2. 1996, vložila 2,600.920 SIT, in Gut-
nik Gabrijel, vstopil 21. 4. 1999, vložil
2,707.080 SIT, oba z Vrhnike, Betajnova
51, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 21. 4. 1999.

Rg-407932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03083 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PORTAL TRADE, trgovina,
proizvodnja, storitve, d.d., Kamnik, se-
dež: Vrhpolje 170, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/16649/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o., spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in deležev, uskladitev dejavnosti in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5612594
Firma: PORTAL TRADE, trgovina, proi-

zvodnja, storitve, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: PORTAL TRADE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 2,170.000 SIT
Ustanovitelji: Zavasnik Mirjan, Kamnik,

Vrhpolje 157, izstopil iz d.d. in vstopil v
d.o.o., 20. 9. 1999, vložil 2,170.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zavasnik Mirjan, razrešen in ponovno
imenovan 1. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
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nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-407934
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03643 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SINTAL, podjetje za varova-
nje, intervencije in storitve, d.d., sedež:
Zaloška 143, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/10329/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5446252
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 5121

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Dejavnost taksistov;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74400 Oglaševanje; 75250 Zaščita in re-
ševanje pri požarih in nesrečah; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpiše se sprememba statuta z dne 14. 7.
1998 in 16. 6. 1999.

Rg-407935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03644 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENI-
JE, zadruga z omejeno odgovornostjo,
Ljubljana, sedež: Miklošičeva 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19526/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo, ustanovitelje, dejavnost in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5021987
Skrajšana firma: ZADRUŽNA ZVEZA

SLOVENIJE, z.o.o., Ljubljana
Ustanovitelji: Sadjarska zadruga Posav-

ja, z.o.o., Artiče, Artiče 38, Splošna kmetij-
ska zadruga Murska Sobota, Murska Sobo-
ta, Markišavska 3, in Ledavski Dol SKZ Can-
kova, z.o.o., Cankova, Cankova 35, vstopili
14. 4. 1999, vložili po 97.159,10 SIT, od-
govornost: odgovarjajo do določene višine.

Članica nadzornega sveta: Korent Mag-
dalena je izstopila 18. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 01300
Mešano kmetijstvo; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 72300 Obde-
lava podatkov; 73103 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju kmetijstva
in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-

perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 74110 Pravno svetovanje; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 91110 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Rg-407936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03653 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa OVUM, tržne komunikacije,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Prečna 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/21923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5728908
Osnovni kapital: 2,800.000 SIT
Ustanovitelj: Centa Urban, Ljubljana,

Sketova 6, vstopil 1. 1. 1993, vložil
2,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jerman Centa Barbara, izstopila 24. 6.
1999 in Bizjak Alenka Pavlina, izstopila
29. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Dejavnost taksistov;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64200 Telekomunikacije; 65210
Finančni zakup (leasing); 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Da-
janje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92110 Sne-
manje filmov in videofilmov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-407937
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03764 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa M BANKA, d.d., Ljubljana,
Bančna skupina Banke Koper, sedež:
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zaznambo o pripojitvi
k Banki Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
vl. št. 066/10049000, s temile podatki:
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Matična št.: 5607957
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 6.

1999 o pripojitvi k Banki Koper, d.d. –
Bančna skupina Banke Koper, dvojez.: Ban-
ka Koper, d.d. – s.p.a. – Bančna skupina
Banke Koper – Gruppo Bancario della Ban-
ka Koper, Koper, Pristaniška 14, vl.
št. 066/10049000, na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 24. 5. 1999.

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

Rg-407939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03807 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNI-
KA, Ljubljana, sedež: Šubičeva 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29866/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1214144
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kham Boris, razrešen 12. 4. 1999;
ravnatelj Grosek Anton, Ljubljana, Pot na
Fužine 37, imenovan 12. 4. 1999.

Rg-407940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03906 z dne 15. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa MAKSIMA 2, d.d., pooblašče-
na investicijska družba, Ljubljana, sedež:
Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26461/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5908981
Člani nadzornega sveta: Gobec Vinko,

predsednik in Bizilj Marjan, izstopila 30. 6.
1999; Žagmeister Štefanija, ponovno vsto-
pila 30. 6. 1999, ter Mežnarc Zdravko in
Erzetič Cvetka, vstopila 30. 6. 1999.

Rg-407941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04142 z dne 29. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1450808
Firma: OPAL HRASTNIK, družba za

proizvodnjo svetil, d.o.o.
Skrajšana firma: OPAL HRASTNIK,

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

govornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. ma-

ja 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: STEKLARNA HRASTNIK,

družba za proizvodnjo steklenih izdelkov,
d.d., Hrastnik, Cesta 1. maja 14, vstopila
9. 7. 1999, vložila 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Franc, Dol pri Hrastniku, Trg
borcev NOB 2, imenovan 9. 7. 1999.

Člani nadzornega sveta: Binder Stojan,
Jakopič Ksenija in Krošlin Majda, vstopili
9. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-

ničnih steklenih izdelkov; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk.

Rg-407944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04305 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa NFD 1 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30685/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1294253
Osnovni kapital: 16.058,030.000 SIT
Vpiše se sprememba statuta z dne 19. 7.

1999.

Rg-407946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/07414 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INEL, podjetje za ustanavlja-
nje novih podjetij, d.o.o., Novo Polje, C.
IV/12, Ljubljana, sedež: Novo Polje, C.
IV/12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07131/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov, us-
kladitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5375592
Firma: INEL, družba za poslovno sve-

tovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 4,797.597,40 SIT
Ustanovitelja: Vrbič Zdravko, izstopil

16. 6. 1999; Vrbič Ana Marija, vložila
4,658.000 SIT, in Vrbič Blaž, vložil
139.597,40 SIT, oba iz Ljubljane, Novo Po-
lje, C. IV/12, vstopila 16. 6. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrbič Zdravko, razrešen 16. 6. 1999;
direktorica Vrbič Ana Marija, imenovana
16. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 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 popravi-
la, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230

Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja in humanistike; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniš-
ka opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 16. 6. 1999.

Rg-407947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09561 z dne 24. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32314/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1447050
Firma: ZAVOD ZA PROPAGANDO

UMETNOSTI IN IZOBRAŽEVANJA IANUS
LJUBLJANA

Skrajšana firma: IANUS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Ižanska ce-

sta 140
Ustanovitelja: Markovčič Maruška in Mar-

kovčič Klemen, oba iz Ljubljane, Ižanska
cesta 140, vstopila 7. 8. 1999, odgovor-
nost: odgovarjata do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Markovčič Maruška, imenovana
13. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-407948

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09593 z dne 25. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP TOVARNA ELEKTRO-
ENERGETSKIH NAPRAV, d.d., sedež: Voj-
kova 58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01925/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5226392
Člani nadzornega sveta: Cvek Ivo, Dra-

gar Valentin, Macedoni Bojan, Štrakl To-
maž in Prijatelj Franc, izstopili 10. 8.
1999; Stopar Mihaela in Fink Janja, vsto-
pili 10. 8. 1999, in Štrakl Tomaž, vstopil
7. 7. 1999.

Vpiše se sprememba statuta z dne 9. 8.
1999.
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Rg-407949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09735 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEDES INTERNATIONAL, ži-
vilska industrija, d.d., Ljubljana, sedež:
Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573114
Dejavnost, izbrisana 29. 9. 1999: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7440 Oglaševanje; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Vpiše se sprememba statuta z dne 26. 8.
1999.

Rg-407950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10032 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VIATOR-KOTRANS, družba za
kombinirani transport, d.o.o., Ljubljana,
Letališka c. 33, sedež: Letališka c. 33,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07526/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, firme, us-
tanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386721
Firma: VIATOR-KOTRANS, družba za

kombinirani transport, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-

sta 244
Ustanovitelj: VIATOR, d.d., Ljubljana, Do-

lenjska c. 244, izstopil 2. 9. 1999; INTEL
SERVIS, Trgovina in storitve, d.o.o., Novo
mesto, Župančičevo sprehajališče 1, vsto-
pil 2. 9. 1999, vložil 22,014.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vesenjak Marjan, razrešen 10. 9.
1999; direktor Štrukelj Zvonimir, Ljubljana,
Magajnova ulica 3, imenovan 10. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6010
Železniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Rg-407951
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10236 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AVTO-LEAL, export-import, tr-
govina in posredništvo, d.o.o., Ljublja-
na, Grič 5a, sedež: Grič 5a, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13664/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep – veza Srg 98/7471 zaradi spremem-
be osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5540844
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Lebar Alojzij, Ljubljana, Grič
5a, vstopil 31. 3. 1991, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 22. 12. 1998.

Rg-407952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10237 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEDICO – DENTES, d.o.o.,
Ljubljana, Pot na Rakovo jelšo 160, se-
dež: Pot na Rakovo jelšo 160, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24607/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča nado-
mestni sklep – veza Srg 98/7474 zaradi
spremembe osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5817854
Osnovni kapital: 2,596.000 SIT
Ustanovitelja: Tofant Svitan, Ljubljana,

Kantetova 26, in Tofant Jagodic Saša, Ljub-
ljana, Pot na Rakovo jelšo 150, vstopila
22. 5. 1993, vložila po 1,298.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be z dne 22. 12. 1998.

Rg-407957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03714 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LASTING, podjetje za projek-
tiranje, inženiring, ekonomsko in orga-
nizacijsko svetovanje, d.o.o., 1000 Ljub-
ljana, Pod lipami 34, sedež: Pod lipami
34, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/22514/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5748089
Ustanoviteljica: Brilli Mirt, izstopil 17. 6.

1999; Grilc Brilli Katarina, Ljubljana, Pod
lipami 34, vstopila 17. 6. 1999, vložila
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-407958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04471 z dne 29. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1446835
Firma: GO-RACE, šport, rekreacija in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GO-RACE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tacenska 95
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Celarc Anže, Ljubljana, Na

Gaju 15, in Rajer Robert, Ljubljana, Tacen-
ska cesta 97, vstopila 27. 7. 1999, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Celarc Anže in Rajer Robert, ime-
novana 27. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezerv-
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nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51140 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 63400 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80422 Drugo izobra-

ževanje, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92720 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-407959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04280 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AGROMAK, Podjetje za proda-
jo na debelo in drobno, d.o.o., Zagorje
ob Savi, Cesta zmage 35, sedež: Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, pod
vložno št. 1/13752/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5547148
Firma: AGROMAK, Podjetje za proda-

jo na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROMAK, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proi-
zvodnja trajnega peciva in slaščic; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proi-
zvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 6. 1999.

Rg-407961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04281 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DEMPOS COMMERCE, pod-
jetje za zunanjo in notranjo trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Hotimirova 19,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23831/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5798507
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
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debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-407962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04466 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GENERA, celostne tehnične
rešitve, d.o.o., sedež: Podmilščakova 18,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31244/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1339338
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Maja Krapež, razrešena 9. 7.
1999; direktorji Jan Urban, Ljubljana, Tru-
barjeva 81, Martinc Peter, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 52, in Osana Andrej, Ljublja-
na, Ob žici 1, imenovani 9. 7. 1999.

Rg-407963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03685 z dne 27. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa QUALITY LINE, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Kunaverjeva 6, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5573025
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška ce-

sta 95

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblači-
li; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-407964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09932 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMS – ELAN FLIGHT, družba
za proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:
Kavčičeva 4, 1360 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5586828
Firma: AMS – FLIGHT, družba za proi-

zvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AMS – FLIGHT, d.o.o.

Rg-407965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04331 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TICO, podjetje za uvoz-izvoz,
trgovino, proizvodnjo, posredovanje in
inženiring, sedež: Pod hribom c. II/10,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/04814/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5333679
Sedež: 1290 Grosuplje, Veliko Mla-

čevo 64.

Rg-407967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02843 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa STONE, inženiring, svetova-
nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jana Hu-
sa 9, sedež: Jana Husa 9, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, deležev, ustanovi-
teljev, dejavnosti in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5854385
Firma: STONE, d.o.o., inženiring, sve-

tovanje, trgovina
Skrajšana firma: STONE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pleško Tatjana, vstopila

17. 12. 1991, in Ivanovič Iztok, vstopil

26. 5. 1999, oba iz Ljubljane, Jana Husa 3,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ivanovič Iztok, imenovan 26. 5. 1999.

Dejavnost, izbrisana 30. 9. 1999: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7415
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 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 objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 60220 Dejavnost taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Rg-407969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02915 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa OPREM, inženiring, d.o.o., Tr-
žaška c. 36, sedež: Tržaška c. 36, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/12761/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, osnovnega kapi-
tala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5503213
Firma: OPREM, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 43
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Silvo Pivk, Ljubljana, Jamo-

va cesta 46, vstopil 31. 5. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1999: 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 297
Proizvodnja gospodinjskih aparatov in na-
prav; 361 Proizvodnja pohištva; 453 Inšta-
lacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1999: 2872
Proizvodnja lahke kovinske embalaže;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev tu-
ristom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5551 Dejav-
nost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 5. 1999.

Rg-407970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03320 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INŽENIRING BIRO MARINKO,
d.o.o., Podjetje za inženiring in consul-
ting, Ljubljana, Streliška 8, sedež: Stre-
liška 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/19030/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5741432
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinko Marija, Ljublja-

na, Ilovški štradon 26, vstopila 2. 4. 1992,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22150 Drugo založništvo;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 6. 1999.

Rg-407971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03321 z dne 17. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa KLUN & KLUN, podjetje za
projektiranje, proizvodnjo, storitve in tr-
govino, d.n.o., Šeškova 15, Ribnica, se-
dež: Šeškova 15, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/14166/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5538696
Firma: KLUN & KLUN, podjetje za pro-

jektiranje, proizvodnjo, storitve in trgo-
vino, d.n.o., Vrvarska 1a, Ribnica

Sedež: 1310 Ribnica, Vrvarska 1a.

Rg-407972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03322 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa PRUNUS, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Masarykova 17,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17939/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja, dele-
žev, osnovnega kapitala in družbene po-
godbe ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5622956
Osnovni kapital: 2,735.000 SIT
Ustanovitelji: Ogrin Dragomir, Postojna,

Pivška ulica 5, in Malešič Janez, Kamnik,
Neveljska pot 18, Mekinje, vstopila
6. 4. 1992, vložila po 1,048.462,25 SIT,
ter PRUNUS, d.o.o., Ljubljana, Masarykova
17, vstopil 11. 6. 1999, vložil 638.075,50
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-407974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/03617 z dne 24. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32310/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1324284
Firma: STEP ONE, svetovanje in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: STEP ONE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kotnikova 28
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šter Tjaša, Radovljica,

Roblekovo naselje 33, vstopila 28. 9.
1998, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šter Tjaša, imenovana 28. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
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rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 6. 1999.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/06311/00.

Rg-407975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03818 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BRODNIK, Trgovsko podjetje,
Ljubljana, Celovška c. 458, d.o.o., se-
dež: Celovška c. 458, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14612/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev in deležev ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5551811
Firma: BRODNIK, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: BRODNIK, d.o.o.
Sedež: 1215 Medvode, Seničica 50
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Brodnik Marija, Ljubljana,

Celovška c. 458, vstopila 23. 12. 1991,
vložila 1,155.000 SIT, Brodnik Jože, Ljub-
ljana, Celovška c. 458, vstopil
23. 12. 1991, vložil 525.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Brodnik Marija Ade-
la, Ljubljana, Celovška c. 458, vstopila
24. 6. 1999, vložila 210.000 SIT, in Brod-
nik Ana-Marija, Ljubljana, Celovška c. 458,
vstopila 24. 6. 1999, vložila 210.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
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tičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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 baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne de-
javnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 6. 1999.

Rg-407976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03841 z dne 28. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GEOSERVIS, servis in trgovi-
na, d.o.o., Skaručna, sedež: Skaručna
50, 1217 Vodice, pod vložno
št. 1/22124/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, deleža in
akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5742994
Firma: GEOSERVIS, servis in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOSERVIS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska 45
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bilban Andrej, Vodice, Ska-

ručna 50, vstopil 24. 3. 1993, vložil

2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 9. 1999.

Rg-407977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03362 z dne 24. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa IFET, podjetje za inženiring, mar-
keting, zastopanje in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža, osnovnega kapitala, deležev in
pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1124439
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod bukvami

52
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Petra, Ljublja-

na, Pod bukvami 52, vložila 650.000 SIT,
Klemenčič Iztok, Ljubljana, Ul. Martina Kr-
pana 36, vložil 500.000 SIT, Klemenčič
Mojca, Ljubljana, Pod bukvami 52, vložila
500.000 SIT, in Karpenko Valentina Nikola-
jeva, Jekaterinburg, Rusija, Ul. Lenina
60/VII, vložila 450.000 SIT – vstopili 10. 1.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 5. 1999.

Rg-407979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/03815 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IN REKLAM – PROGRESS, Re-
klamno podjetje Ljubljana, d.o.o., sedež:
Dunajska 158, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12505/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5497515
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-407980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04029 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa FINTIM, podjetje za finančne
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Mala
Čolnarska 9b, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27684/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev, ustanovitelja in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5940176
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 51
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Šimonka Tibor, vstopil

15. 2. 1996, in Butara Melita, vstopila 6. 4.
1999, oba iz Ljubljane, Mala čolnarska 9b,
vložila po 2,000.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 4. 1999.

Rg-407981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09577 z dne 20. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32299/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1458566
Firma: BRAZOS, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: BRAZOS, d.o.o.
Pravnoorog. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1380 Cerknica, Kebetova uli-

ca 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pohole Miloš, Cerknica,

Notranjska cesta 28, in Križančič Darko,
Cerknica, Kebetova ulica 1, vstopila 19. 7.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Pohole Miloš in Križančič Darko,
imenovana 19. 7. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
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hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55304 De-
javnost 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 ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov zatrg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73201  Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Dejavnost holdingov;

74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74400 Oglaševanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92522 Varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-407984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09598 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa EUROCOM 2000, Računal-
niški inženiring in trgovina, d.o.o., se-
dež: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/23277/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5792576
Ustanovitelj: Jenko Janko, izstopil 13. 8.

1999; Loborec Matjaž, Ljubljana, Brilejeva
ulica 13, vstopil 27. 2. 1995, vložil
5,835.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Jenko Janku, ki je bil razrešen
13. 8. 1999.

Dejavnost izbrisna 24. 9. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 8. 1999.

Rg-407987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04146 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALI-FIN, finančne in borzne
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Želez-
na cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16028/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5608252
Ustanovitelj: Primožič Samo, Ogrin Olga,

Maljevac Ingrid in Batič Julijana, izstopile
9. 7. 1999; BPD FIDA, d.o.o., Ljubljana,
Tomšičeva 3, vstopil 9. 7. 1999, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-407988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04324 z dne 6. 10. 1999 pri subjektu
vpisa DP JUB, delniška družba poob-
laščenka, d.d., sedež: Dol pri Ljubljani 28,
1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/30270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1244892
Sprememba statuta z dne 23. 7. 1999.

Rg-407990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04286 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa SLOVENIJALES BREST-MASI-
VA, družba za proizvodnjo in promet po-
hištva d.o.o., Martinjak 1, Cerknica, se-
dež: Martinjak 1, 1380 Cerknica, pod
vložno št. 1/10178/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5452562
Ustanovitelj: SLOVENIJALES, mednarod-

no podjetje za trgovino, inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.d., Ljublja-
na, Dunajska cesta 22, izstopil 20. 7. 1999;
KLI LOGATEC, d.d., Logatec, Tovarniška 36,
vstopil 20. 7. 1999, vložil 27,380.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-407991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10148 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa VETERINARSKI DOM
DOMŽALE, d.o.o., sedež: Cesta talcev
19c, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/28339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, ustanovite-
ljev, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5958318
Sedež: 1230 Domžale, Cesta talcev

10
Ustanovitelji: Dolinar Marija, Špenko

Franc, Kogovšek Andrej, Oberstar Andrej,
Tomšič Jože in Briški France, izstopili 30. 7.
1999; Moder Evstahij, Domžale, Brejčeva
24, vložil 333.333,35 SIT, Kravos Peter,
Komenda, Moste 80, vložil
333.333,35 SIT, Gašperin Damjan, Dom-
žale, Stobovska 4a, vložil 433.333,35 SIT,
Klinkon Zoran, Radomlje, Prešernova 52,
vložil 363.333,35 SIT, Primic Karel Cvet-
ko, Ljubljana, Barvarska steza 6, vložil
363.333,35 SIT, in Orehek Bogdan, Dob,
Ljubljanska 10, vložil 363.333,35 SIT –
vstopili 30. 7. 1997, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 7. 1999.

Rg-407993
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10122 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa METALKA INTER, Podjetje za
trgovino, storitve in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Plemljeva 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22665/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5742153
Ustanoviteljica: METALKA BETEILIGUNG

GES.M.B.H., Avstrija, Lugeck 1-2/V-18, Du-
naj, izstopila 15. 7. 1999; METALKA COM-
MERCE, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2,
vstopila 15. 7. 1999, vložila 4,190.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-407994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 99/04306 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa NFD 2 INVESTICIJSKI SKLAD,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
sedež: Trdinova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/30684/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1294261
Osnovni kapital: 30.240,219.000 SIT.

Rg-407995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04120 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LINDE, mednarodne poslov-
ne aktivnosti, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Železna 14, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03608/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5308887
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem.

Rg-407996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04196 z dne 5. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa EKORIST, podjetje za gospo-
darsko svetovanje, d.o.o., sedež: Dom in
vrt 44, 1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/03328/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5309263
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Čibej Jože Andrej, vložil

1,800.000 SIT, in Čibej Danijela, vložila
600.000 SIT, oba iz Trbovelj, Dom in vrt
44, vstopila 6. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22330 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71330 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-

ravoslovja; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74400 Oglaševanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 7. 1999.

Rg-407998
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03357 z dne 4. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KRNAIČ & ARTUM, Marketing,
d.n.o., Ljubljana, Ane Ziherlove 6, se-
dež: Ane Ziherlove 6, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/24895/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.n.o. v d.o.o., spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5832381
Firma: ARTUM, Design & Repro Stu-

dio, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTUM, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Koseška c. 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Krnaič Gorazd, Ljubljana,

Stranska vas 3, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o., 4. 10. 1999, vložil 1,995.000 SIT,
in Žigon Marko, Ljubljana, Ilirska ulica 20,
vstopil 4. 6. 1999, vložil 105.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjata; Krnaić Irena,
izstopila 4. 6. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Krnaić Irena, razrešena 4. 6.
1999; Krnaič Gorazd, razrešen 4. 6. 1999
kot zastopnik in imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1596
Proizvodnja piva; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-407999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09666 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GOŠA INŽENIRING COM-
MERCE, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska cesta 22, se-
dež: Poljanska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev in zastopnikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5652316
Firma: GOŠA INŽENIRING COM-

MERCE, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana

Ustanoviteljica: Gabrovšek Janez, izsto-
pil 18. 2. 1997, in Perenič Matjaž, izstopil
29. 7. 1999; Gabrovšek Jasna, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 104, vstopila 18. 2.
1997, vložila 1,507.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Perenič Matjaž, razrešen 20. 8.
1999, in direktor Gabrovšek Janez, razre-
šen 18. 2. 1997; direktorica Gabrovšek Ja-
sna, imenovana 20. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Pro-
izvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
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napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 9302 Dejavnost fri-
zerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 8. 1999.

Rg-408000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04198 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOTUS-HOČEVAR, k.d., pro-
izvodno in trgovsko podjetje, sedež: Rim-
ska cesta 25, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5752655
Firma: TOTUS, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TOTUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Kristina, vstopila

28. 4. 1993, Bassanese Elvis, vstopil
17. 3. 1995, in Hočevar Matej, vstopil 6. 7.
1999, vsi iz Ljubljane, Rimska cesta 25,
vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
65210 Finančni zakup (leasing); 71340 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen farmacevtskih izdelkov.

Spremba družbene pogodbe z dne 6. 7.
1999.

Rg-408001
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03086 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TKANINA, trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, sedež: Wolfova 10a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/12916/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5515840
Osnovni kapital: 712,800.000 SIT
Sprememba statuta z dne 31. 5. 1999.

Rg-408003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03096 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SIPOREX, Tovarna lahkih
gradbenih elementov, d.d., družba za
proizvodnjo in promet, sedež: Loke 64,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/00034/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033152
Člani nadzornega sveta: Gorres Dieter –

predsednik, vstopil 6. 5. 1998, ter Peklar
Leonardo – namestnik predsednika, in Pan-
geršič Ivan – namestnik predsednika, vsto-
pila 3. 6. 1999.

Rg-408005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09761 z dne 24. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRAINVEST, podjetje za in-
ženiring, vzdrževanje in storitve, d.d., se-
dež: Stegne 25a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01355/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5044995
Sprememba statuta z dne 30. 8. 1999.

Rg-408006
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04212 z dne 23. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa S HRAM, družba za upravlja-
nje, d.d., Ljubljana, sedež: Vilharjeva 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25502/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo pri zastopniku in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5841801
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Logar Metod, Ljubljana, Rusjanov trg
4, ponovno imenovan 6. 5. 1999.

Član nadzornega sveta: Medvešek Miro,
izstopil 26. 6. 1997; Vrečar Peter, vstopil
26. 6. 1997.

Rg-408007
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09684 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BALA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Slovenska 27, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/00170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5024773
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 34.

Rg-408008
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01387 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELSING, Inženiring, d.o.o.,

Ljubljana, Zasavska c. 95, sedež: Zasav-
ska c. 95, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/24356/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5789176
Osnovni kapital: 4,723.926,75 SIT
Ustanovitelji: Božič Jurij, Ljubljana Črnu-

če, Cesta v Pečale 1a, Bevc Branislav, Liti-
ja, Partizanska pot 26, in Kokalj Janez,
Domžale, Mala Loka 11, vstopili 7. 7. 1993,
vložili po 1,574.642,25 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo; ELSING INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, Zasavska c. 95, izstopil
16. 3. 1999.

Dejavnost, izbrisana 20. 9. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3140 Proizvod-
nja akumulatorjev, primarnih členov in bate-
rij; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5135
Trgovina na debelo s 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
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Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 3. 1999.

Rg-408009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04090 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ISKRA-AIR, letalsko prevozno
podjetje, d.o.o., sedež: Stegne 25a,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20973/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5715652
Osnovni kapital: 40,188.183,54 SIT
Ustanovitelji: CRANEX, AG, Zuerich, Švi-

ca, Talacherstrasse 49, je izstopil 15. 7.
1998.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 7. 1998

Rg-408010
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04405 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IBL SISTEMI, gradnja investi-
cijskih objektov, d.d., Ljubljana, Želez-
na cesta 18, sedež: Železna cesta 18,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5475210
Član nadzornega sveta: Zadravec Sta-

ne, Berk Vesna in Kolenc Matjaž, izstopili
29. 7. 1999; Merše Miroslav, vstopil 29. 7.
1999.

Rg-408011
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02851 z dne 20. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMOS HOLDING, upravljanje
povezanih družb, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/31408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matičnašt.: 1339028
Osnovni kapital: 370,000.000 SIT.

Rg-408013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03160 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SALUS, promet s farmacevt-
skimi, medicinskimi in drugimi proizvo-
di, d.d., Ljubljana, Mašera Spasičeva uli-
ca 10, sedež: Mašera Spasičeva ulica
10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št.1/00299/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5002796
Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 51390

Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5231 Dejavnost
lekarn; 9000 Odstranjevanje odpadkov in
odplak; druge dejavnosti javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 52.31 je dovo-
ljena samo prodaja pomožnih zdravilnih
sredstev (zdravilnih zelišč in drugih pripo-
močkov), ortopedskih pripomočkov.

Rg-408014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03367 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa AMZS, družba za opravljanje
storitev članom AMD in drugim udele-
žencem v cestnem prometu, d.d., sedež:
Dunajska 122, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12310/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5488338
Dejavnost izbrisana 21. 9. 1999: 5522

Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 5522
Dejavnost kampov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7440 Oglaševanje.

Sprememba statuta z dne 21. 6. 1999.

Rg-408016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09807 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMP ČRPALKE, Ljubljana, d.d.,
sedež: Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05047/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5226538
Članica nadzornega sveta: Ručigaj An-

drej – predsednik, izstopil 31. 8. 1999; Ko-
drin Andreja, vstopila 31. 8. 1999.

Rg-408020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04425 z dne 14. 9. 1999 pri sub-

jektu vpisa SLOVENIJALES, Mednarodno
podjetje za trgovino, inženiring, pro-
izvodnjo, zastopanje in konsignacije,
d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01026/00 vpisalov sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, zastop-
nikov, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5005710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ge-

neralni direktor Sajovec Alojz, razrešen
29. 7. 1999; generalni direktor Jelenec Ži-
ga, Trzin, Lobodova 19, imenovan 30. 7.
1999.

Član nadzornega sveta: Jelenec Žiga,
predsednik, izstopil 29. 7. 1999; Kebrič
Ivan, vstopil 29. 7. 1999.

Dejavnost, izbrisana 14. 9. 1999: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551
Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje.

Sprememba statuta z dne 29. 7. 1999.

Rg-408021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04406 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRADIS, Strojno prometna ope-
rativa, d.d., sedež: Šmartinska 32, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06850/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5074975
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
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prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve.

Rg-408022
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03981 z dne 8. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa FORSTEK, orodjarstvo, inženi-
ring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
sedež: Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik,
pod vložno št. 1/23189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5763142
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kavzar Janez, razrešen 21. 6. 1999;
član uprave Binder Stojan, Radeče, Ulica
Milana Majcna 35, imenovan 21. 6. 1999.

Sprememba statuta z dne 21. 6. 1999.

Rg-408023
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04168 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa IPZT, inštitut za prenos znanja in
tehnologije, sedež: Cesta na Brdo 49,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28613/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5985471
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 104.

Rg-408024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04395 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa DRUŽBA ZA DRŽAVNE CESTE,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, sedež: Tr-
žaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/01932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5269652
Član nadzornega sveta: Vrbek Miro, iz-

stopil 13. 7. 1999; Žitnik Martin, vstopil
13. 7. 1999.

Rg-408025
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04373 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa CENTRALNA BORZNO POSRED-
NIŠKA DRUŽBA, d.o.o., sedež: Zaloška
54, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5879477
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50.

Rg-408026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04452 z dne 6. 9. 1999 pri subjek-

tu vpisa SINET, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.d., Grajska pot 8, Hrast-
nik, sedež: Grajska pot 8, 1430 Hrast-
nik, pod vložno št. 1/23188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5763169
Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 55210

Dejavnost planinskih in drugih domov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55510
Storitve menz; 60220 Storitve taksistov;
74400 Ekonomsko propagiranje; 75252
Poklicno in prostovoljno gasilstvo; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 8532 Iz-
vajanje socialnovarstvenih programov in sto-
ritev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih in gostinskih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55510 Dejavnost menz; 60220 De-
javnost taksistov; 74400 Oglaševanje;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah; 8532 Socialno varstvo brez na-
stanitve.

Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.

Rg-408027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04554 z dne 31. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., Ljubljana, sedež: Trg republike 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25578/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, odobreni kapi-
tal in statut s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Skrajšana firma: NOVA LJUBLJANSKA

BANKA, d.d.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5.

členu statuta z dne 23. 6. 1999, da se os-
novni kapital poveča za 4.143,072.000 SIT
z izdajo novih delnic za vložke (odobreni
kapital).

Sprememba statuta z dne 23. 6. 1999.

Rg-408028
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04204 z dne 31. 8. 1999 pri sub-
jektu vpisa DELO, časopisno in založ-
niško podjetje, d.d., Ljubljana, sedež: Du-
najska 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11859/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5096049
Sprememba statuta z dne 21. 7. 1999.

Rg-408029
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04169 z dne 31.8. 1999 pri subjek-
tu vpisa DELO STORITVE, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07235/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5384940
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Golob Jože, razrešen 23. 7. 1999;

direktor Levičnik Igor, Ljubljana, Ulica Jana
Husa 14, imenovan 24. 7. 1999.

Rg-408242
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01226 z dne 1. 9. 1999 pri subjek-
tu vpisa ARKADENA, d.o.o., avtorske sto-
ritve in trgovina, I.O.C. Trzin, Brodišče
23, 1234 Mengeš, sedež: I.O.C. Trzin,
Brodišče 23, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/25466/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5847494
Firma: STUDIO ARKADENA, Filmska

produkcij, storitve in trgovina, d.o.o., Tr-
zin

Skrajšana firma: STUDIO ARKADENA,
d.o.o., Trzin

Sedež: 1236 Trzin, Brodišče 23
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Dejav-
nost prehrambenih gostinskih obratov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
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Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 26. 2. 1999.

Rg-408248
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03045 z dne 6. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32233/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1420852
Firma: GEPARD PLUS – DROBNIČ,

k.d., tehnične storitve in trgovina
Skrajšana firma: GEPARD PLUS –

DROBNIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1291 Škofljica, Pijava gori-

ca 39
Ustanovitelja: Drobnič Gregor, ki  odgo-

varja s svojim premoženjem, in Drobnič
Slavko, ki je vložil 5.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja, oba iz Škofljice, Pijava Gori-
ca 39, vstopila 24. 5. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Drobnič Gregor, in prokurist Drobnič
Slavko, imenovana 24. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 De-
javnost menz; 60220 Dejavnost taksistov;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-

vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74700 Čiščenje stavb; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-408253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03110 z dne 10. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa IMPRINT INTERNATIONAL, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Slovenska cesta 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/28917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5986320
Ustanovitelj: SCHUBY TRADE G.M.B.H.,

Zug, Banhofstrasse 16, izstopil 7. 6. 1999;
KOROTAN – LJUBLJANA, d.o.o., Ljublja-
na, Poljanska cesta 97, vstopil 7. 6. 1999,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-408255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01166 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLINLES, podjetje za trgovi-
no in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Linhartova 62a, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5917344
Firma: PRELIV, geologija, inženiring,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma. PRELIV, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z

dne 22. 2. 1999.

Rg-408258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03378 z dne 14. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INŽENIRING TIVOLI, podjetje
za gradbeni in finančni inženiring, mar-
keting, zastopstva in storitve, d.o.o., se-
dež: Šmartinska 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18282/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5652855
Sedež: 1110 Ljubljana, Pod ježami 3
Sprememba družbene pogodbe z dne

10. 6. 1999.

Rg-408262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03069 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa WGT, trgovina, d.o.o., sedež:
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deležev in akta o ustanovitvi družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5971047
Osnovni kapital: 10,500.000 SIT
Ustanovitelj: WGT HANDELSGESELLS-

CHAFT M.B.H., Neubiberg, Eichenstrasse

23, vstopil 8. 8. 1996, vložil 10,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 5. 1999.

Rg-408263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03654 z dne 21. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa INŽENIRING TIVOLI, podjetje
za gradbeni in finančni inženiring, mar-
keting, zastopstva in storitve, d.o.o., se-
dež: Pod ježami 3, 1110 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18282/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5652855
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kar-

latec Oskar, Ljubljana, Cigaletova 5, razre-
šen 31. 1. 1999 kot direktor in imenovan
1. 2. 1999 za družbenika, in direktor Šija-
nec Andrej, Ljubljana, Čebelarska 7, ime-
novan 1. 2. 1999.

Rg-408264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09618 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa SWIM TELEKOM telekomuni-
kacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Blatnica 1, 1236 Trzin, pod vložno
št. 1/31829/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1399900
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šilar Mateja, razrešena 20. 8.
1999; Ručman Vesna, Domžale, Nikola Te-
sla 6, razrešena 20. 8. 1999 kot zastopni-
ca in imenovana za direktorico.

Rg-408272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03665 z dne 27. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa DOBAVNI BETON, proizvod-
nja in transport betona, d.o.o., prevod
firme v nemškem jeziku: LIEFERBETON,
Produktion und Transport von Beton,
GmbH, sedež: Ig 365, 1292 Ig pri Ljub-
ljani, pod vložno št. 1/24844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in imena ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5816394
Ustanovitelj: READYMIX KIES-UNION

AG, Dunaj, Avstrija, Handelskai 132, vstopil
5. 11. 1993, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Unger Gottfried in Ježovnik Vesna,
razrešena 17. 5. 1999; zastopnik Maier Ru-
dolf, Dunaj, Sudtirolerplatz 7/18, imenovan
17. 5. 1999, zastopa družbo kot poslovodja.

Pri vpisu podatka so bile tuje črke z do-
datnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-408275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10229 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa LINDSTROM, d.o.o. – tekstil-
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ne storitve, sedež: Knezova 28, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/30697/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1305417
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Marko Marjan Ivančič, razrešen
31. 8. 1999; direktor Volk Zvonko, Borov-
nica, Breg pri Borovnici 53, imenovan
31. 8. 1999.

Rg-408279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03840 z dne 11. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa INKI, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova cesta 8,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/07386/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža in
akta o ustanovitvi ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5385270
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152d
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-

rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 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 to-
vorni promet; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
29. 9. 1999.

Rg-408293
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09967 z dne 1. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROVENT, družba za razvoj,
trženje in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Li-
tostrojska 40, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28843/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5997062
Sedež: 1231 Ljubljana, Brnčičeva 9a.

Rg-408302
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10223 z dne 1. 10. 1999 pod št.
vložka 1/32337/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1459112
Firma: NEXX, Svetovanje, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NEXX, d.o.o.
Pravnoorog. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Rožna 2, Vir
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Bojan, Domžale,

Rožna 2, Vir, vstopil 14. 9. 1999, vložil

2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Bojan, imenovan 14. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in pe-
riodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22330 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51450 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-408306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03926 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa STEKLARNA HRASTNIK, druž-
ba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d.,
sedež: Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik,
pod vložno št.1/01837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5254132
Člani nadzornega sveta: Dežman Bošt-

jan, izstopil 9. 7. 1999; Kramar-Mlakar Je-
lena, vstopila 9. 7. 1999.

Rg-408309
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10002 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROMODOM, d.o.o., proizvod-
nja iz trgovina, Ljubljana, sedež: Cesta v
Gorice 40, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
ležev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 1198319
Firma: PROMODOM, trgovina s pohiš-

tvom, uvoz-izvoz, zastopanje, d.o.o.
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Skrajšana firma: PROMODOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,115.000 SIT
Ustanovitelj: Vister Gregor in Grampov-

čan Tadej, izstopila 6. 9. 1999; Oblak
Franc, Horjul, Šentjošt nad Horjulom 42,
vstopil 23. 6. 1997, vložil 2,115.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grampovčan Tadej, razrešen 9. 9.
1999; direktor Oblak Franc, imenovan 9. 9.
1999.

Dejavnost, izbrisana 22. 10. 1999:
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagira-
nje.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1999:
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje.

Rg-408310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04236 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOM-AGENS, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška
151/I, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitelja in de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5319978
Ustanovitelja: Hrovat Olga, Dol pri Ljub-

ljani, Pšata 86, vstopila 21. 12. 1989, in
KOM-AGENS, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
151/I, vstopil 22. 7. 1999, vložila po
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-408311
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10003 z dne 22. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa BEIERSDORF, trgovina s sani-
tarnim, kozmetičnim in tehničnim bla-
gom na debelo in drobno, d.o.o., sedež:
Kajuhova ulica 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28208/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova se-
deža, ustanoviteljev, zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5957788
Sedež: 1000 Ljubljana, Kajuhova

št. 5
Ustanovitelj: Beiersdorf AG, Hamburg,

ZRN, Unnastrasse 48, izstopil 1. 1. 1999;
BEIERSDORF CEE HOLDING GMBH, Du-
naj-Wien, Avstrija, Laxenburgerstrasse
št. 151, vstopil 1. 1. 1999, vložil
70,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strass Peter, razrešen 1. 9. 1999;
Zupančič Mitja, Radomlje, Gregorčičeva uli-
ca št. 6, razrešen 1. 9. 1999 kot prokurist
in imenovan za direktorja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 9. 1999.

Rg-408313
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10982 z dne 27. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa J & S INTERNATIONAL, trgovi-

na in storitve, d.o.o., sedež: Čarmanova
1, 1215 Medvode, pod vložno
št. 1/29260/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravni sklep Srg 9814/99 –
zaradi deležev s temile podatki:

Matična št.: 1194046
Ustanovitelj: GUNZE SANGYO INC. 3-1,

Chomechiyoda-Ku, Tokyo 102, Kudan-Mi-
nami 2, vstopil 4. 4. 1997, vložil 140.100
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-408319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10201 z dne 26. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa R.E.INVEST, promet z nepre-
mičninami in investicije, d.d., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 5, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/29967/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1233629
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21.

Rg-408324
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02613 z dne 29. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa PROJEKT NIZKE ZGRADBE,
projektiranje, inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 65,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10764/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5459966
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
17,229.000 SIT, Blažič Jelislava, Škofljica,
Drenik 20, vložila 312.000 SIT, Lovrečič
Dubravko, Ljubljana, Gabrščkova 51, vloži-
la 1,896.000 SIT, Vidic Danilo, Ljubljana,
Zofke Kvedrove 20, vložil 710.000 SIT, Po-
hajač Joško, Ljubljana, Omersova 51, vložil
1,623.000 SIT, Celcer Viljem, Ljubljana, Vo-
gelna 6, vložil 2,620.000 SIT, Repež Ja-
nez, Ljubljana, Ul. bratov Babnik 71, vložil
1,906.000 SIT, Potočnik Igor, Ljubljana,
Grasselijeva 4, vložil 352.000 SIT, Kastelic
Alojzij, Ljubljana, Kržičeva 2, vložil 637.000
SIT, Pahor Suzana, Pivka, Pod Kerinom 3a,
vložila 666.000 SIT, Jecelj Alenka, Ljublja-
na, Bizjakova 2a, vložila 737.000 SIT, Bo-
gataj Andrej, Ljubljana, Topniška 60, vložil
1,309.000 SIT, Korda Vladimir, Ljubljana,
Mirke 1, vložil 759.000 SIT, Dalla Valle Lju-
bica, Ljubljana, Ziherlova 43, vložila
1,417.000 SIT, Marinkovič Zorica, Ljublja-
na, Preglov trg 6, vložila 758.000 SIT, Gu-
zelj Tomaž, Ljubljana, Linhartova 5, vložil
2,317.000 SIT, Potočnik Darko, Ljubljana,
Kržičeva 2, vložil 2,358.000 SIT, Maschke
Marijana, Ljubljana, Na Tezi 1, vložila
379.000 SIT, Potočan Igor, Ljubljana, Me-
toda Mikuža 6, vložil 1,130.000 SIT, Pel-
han Janez, Ljubljana, Erjavčeva 6, vložil
2,009.000 SIT, Mihelič Franc, Ljubljana,
Neubergerjeva 12, vložil 759.000 SIT, Zu-
pan Mihaela, Preserje, Kamniška 18, vloži-
la 719.000 SIT, Jošt Boštjan, Naklo, Poko-
pališka 7, vložil 141.000 SIT, Brcar Alek-
sander, Ljubljana, Jeranova 2, vložil
442.000 SIT, Dimnik Tomaž, Ljubljana, Je-
rančičeva 10, vložil 106.000 SIT, Švagelj

Stanislav, Ljubljana, Polanškova 24, vložil
775.000 SIT, Omahna Stanislav, Domžale,
Taborska 12, vložil 417.000 SIT, Frljak Ha-
zim, Borovnica, Cesta na grič 50, vložil
769.000 SIT, Florjančič Andreja, Ljubljana,
Rožičeva 2, vložila 691.000 SIT, Vresk An-
drejka, Domžale, Miklošičeva 1, vložila
720.000 SIT, Čoh Mirko, Hrastnik, Podkraj
78, vložil 611.000 SIT, Kopač Helena, Ljub-
ljana, Ul. bratov Komel 16, vložila 709.000
SIT, Gradnik Leon, Bled, Ribenska 7, vložil
1,482.000 SIT, in Zdešar Balažic Ljubica,
Ljubljana, Brdnikova 22, vložila 708.000
SIT – vstopili 9. 4. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-408329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09900 z dne 6. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOMPAS TURIZEM, turistično
podjetje, d.d., Ljubljana, Pražakova 4,
sedež: Pražakova 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/10405/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, dejavnosti in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5448743
Firma: KOMPAS, Turistično podjetje,

d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KOMPAS, d.d., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 1552

Proizvodnja sladoleda; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
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s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejav-
nost kampov; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Dejavnost taksistov; 6220
Izredni zračni promet; 6323 Druge pomož-
ne dejavnosti v zračnem prometu; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
6420 Telekomunikacije; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92521
Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Sprememba statuta z dne 30. 8. 1999.

Rg-408330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09873 z dne 8. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LESNINA ZUNANJA TRGOVI-
NA, Podjetje za zunanjetrgovinsko de-
javnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 21,
sedež: Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12576/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme
in naslova sedeža s temile podatki:

Matična št: 5497108
Firma: LESNINA ZUNANJA TRGOVI-

NA, Podjetje za zunanjetrgovinsko de-
javnost, d.d., Ljubljana, Parmova 53

Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 53.

Rg-408336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04437 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Krško, sedež: Trg
Matije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/10687/03 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo datuma pooblastila
in omejitev zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063345005
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šoln Zoran, Senovo, Dovško 1, ki od
1. 7. 1999 zastopa Območno enoto Krško
brez omejitev.

Rg-408337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04438 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Murska Sobota, se-
dež: Lendavska 5, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/10687/05 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo da-
tuma pooblastila in omejitev zastopnika s
temile podatki:

Matična št: 5063345007
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cipot Rudolf-Rudi, Puconci, Brezov-
ci 2d, ki od 1. 7. 1999 zastopa Območno
enoto Murska Sobota brez omejitev.

Rg-408338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04439 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Nova Gorica, se-
dež: Kidričeva 21, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/10687/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo datuma
pooblastila in omejitev zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5063345008
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Uršič Vladimir, Nova Gorica, Kidriče-
va 33c, ki od 1. 7. 1999 zastopa Območno
enoto Nova Gorica brez omejitev.

Rg-408340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04441 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Trbovlje, sedež:
Cesta oktobrske revolucije 14, 1420 Tr-
bovlje, pod vložno št. 1/10687/08 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
datuma pooblastila in omejitev zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5063345010
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kus Tomislav, Trbovlje, Cesta Tonč-
ke Čeč 51b, ki od 1. 7. 1999 zastopa Ob-
močno enoto Trbovlje brez omejitev.

Rg-408343
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04444 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ZAVAROVALNICA TRIGLAV,
d.d., Območna enota Slovenj Gradec,

sedež: Pohorska 12, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/10687/18 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo da-
tuma pooblastila in omejitev zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5063345019
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slemenik Oton, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Tomaška vas 10, ki od 1. 7. 1999
zastopa Območno enoto Slovenj Gradec
brez omejitev.

Rg-408344
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10020 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE,
Trbovlje, sedež: Keršičeva c. 50a, 1420
Trbovlje, pod vložno št. 1/00894/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5088054
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

natelj Korošec Marjan, razrešen 31. 8.
1999; zastopnica Virt Ida, Trbovlje, Gimna-
zijska c. 5a, imenovana 26. 7. 1999, za-
stopa šolo kot vršilka dolžnosti ravnatelja
brez omejitev.

Rg-408348
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04307 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ŽITO, prehrambena industri-
ja, d.d., sedež: Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, pod vložno št. 1/07694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št: 5391814
Člani nadzornega sveta: Mermal Jože,

izstopil 7. 7. 1999; Gorjup Ada, Kandrič
Metka, Čarman Poberaj Simona, Jurišič Ne-
va in Slovenc Darko, ponovno vstopili 7. 7.
1999, ter Škrlj Anton, vstopil 7. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 7. 7. 1999.

Rg-408349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10250 z dne 13. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa LIKO HOLDING, družba poob-
laščenka, d.d., sedež: Verd 100a, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/30522/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1277707
Osnovni kapital: 429,759.000 SIT.

Rg-408352
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10384 z dne 20. 10. 1999 pri subjek-
tu vpisa GRADIS SANA, družba za sanacije
in revitalizacije, d.o.o., sedež: Letališka 33,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/29828/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1213458
Firma: GL PONS, gradnje in promet z

nepremičninami, d.o.o.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32 / 13. 4. 2000 / Stran 3159

Skrajšana firma: GL PONS, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: LIZ – INŽENIRING, d.d.,

Ljubljana, Ljubljana, Vurnikova 2, vstopil
1. 10. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: So-
vinc Anton, Ljubljana, Maroltova ulica 8, raz-
rešen 1. 10. 1999 kot direktor in imenovan
za prokurista, in direktor Štular Janez, Ljub-
ljana, Triglavska 44, imenovan 1. 10. 1999,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 20. 10. 1999:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 10. 1999.

Rg-408378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03803 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa EMONA BLAGOVNI CENTER –
PLUS, družba pooblaščenka, d.d., sedež:
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31916/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 1413473
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pušavec Janez, razrešen 30. 6.
1999; direktorica Repič Zdenka, dipl.
ekon., Ljubljana, Janežičeva ul. 23, ime-
novana 1. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-408381
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03286 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRAIG, Transportno podjetje
Ivančna Gorica, d.d., sedež: Cesta 2. gru-
pe odredov 15, 1295 Ivančna Gorica,
pod vložno št. 1/00475/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143683
Člani nadzornega sveta: Prelogar Jože,

izstopil 16. 6. 1995; Pintar Emil Milan in
Smrekar Rozi, ponovno vstopila 15. 6.
1999, ter Pajek Anton, vstopil 15. 6. 1999.

Rg-408382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02481 z dne 22. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.,
sedež: Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09227/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5427223
Osnovni kapital: 42.091,311.987,37 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, ki

jo zastopa Vlada RS, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, vstopila 31. 5. 1996, vložila

42.091,311.987,37 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 12. 1998.

Rg-408394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04288 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEGAFIN, družba za investi-
ranje in nepremičnine, d.d., sedež: Du-
najska 22, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27683/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, predsednico in namestnika predsed-
nice nadzornega sveta in spremembo statu-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5923905
Člani nadzornega sveta: Dolinar Miha,

izstopil 20. 7. 1999; Švigelj Tea, vstopila
20. 7. 1999, Šifrer Marija – predsednica,
vstopila 7. 8. 1996, in Kovačič Miran – na-
mestnik predsednice, vstopil 19. 10. 1998.

Sprememba statuta z dne 20. 7. 1999.

Rg-408396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03756 z dne 29. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOSAMA, Tovarna sanitetne-
ga materiala, d.d., sedež: Šaranovičeva
35, Vir, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/00750/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5033195
Osnovni kapital: 2.976,700.000 SIT
Sprememba statuta z dne 17. 6. 1999.

Rg-408398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04287 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa BARTEC-VARNOST, Tovarna
eksplozijsko varnih elektronaprav,
d.o.o., sedež: C. 9. avg. 59, 1410 Za-
gorje ob Savi, pod vložno
št. 1/10055/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča izbris članov nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5440572
Člani nadzornega sveta: Reinhard Bert-

hold, Božič Janko in dr. Schuckert Rolf so
izstopili 31. 3. 1999.

Rg-408399
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04251 z dne 30. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa RRC, RAČUNALNIŠKE
STORITVE, d.d., Ljubljana, Jadranska
21, sedež: Jadranska 21, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01648/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5114535
Člani nadzornega sveta: Funkl Janez in

Iskra Tomaž, izstopila 6. 7. 1999; Ambro-
žič Tatjana, ponovno vstopila 6. 7. 1999,
ter Jurca Marko in Žužek Andrej, vstopila
6. 7. 1999.

Sprememba statuta z dne 6. 7. 1999.

Rg-408704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04354 z dne 7. 10. 1999 pri sub-
jektu vpisa ORION INVEST LTD, d.o.o.,
trgovina, storitve in svetovanje, sedež:
Prušnikova 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31951/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, deležev in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1414178
Osnovni kapital: 16,733.085,50 SIT
Ustanovitelji: Lužar Branko, Ljubljana, Ul.

bratov Učakar 96, Uzar Vesna, Ljubljana,
Ul. bratov Učakar 96, in Uzar Božena, Bi-
strica pri Tržiču, Pot na Bistriško planino 1,
vstopili 26. 3. 1999, vložili po
1,673.308,50 SIT, ter YACHT INVEST-
MENTS CORP, Suite 226, Florida, 1768
Palm Beach Lakes B., vstopil 21. 7. 1999,
vložil 11,713.160 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 7. 1999.

MARIBOR

Rg-402209
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00177 z dne 20. 4. 1999 pri
subjektu vpisa VESNA, podjetje za akumu-
latorsko dejavnost, d.d., sedež: Einspie-
lerjeva ulica 31, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00892/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5040973
Osnovni kapital: 488,805.000 SIT
Dne 20. 4. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 22. 1. 1998.

Rg-403216
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00153 z dne 26. 5. 1999
pri subjektu vpisa MERINKA-MERIKOP,
d.o.o., sedež: Žitna ulica 12, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09249/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenice, poslovnega deleža in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5857546
Ustanoviteljica: MERINKA MATAIR,

d.o.o., Maribor, Žitna ulica 12, izstopila 4. 1.
1999; MERINKA TKANINA, d.o.o., Maribor,
Žitna ulica 12, vstopila 4. 5. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-403736
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00726 z dne 9. 6. 1999 pri sub-
jektu vpisa BEAM, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Lesjakova 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/04145/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5538459
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Senekovič Boris, Maribor,

Lesjakova 8, vstopil 19. 11. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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Dejavnost, izbrisana 9. 6. 1999: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacij-
skih elementov iz keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cementa;
2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja
mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 27100 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin (ECSC); 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice;
27350 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj ECSC);
2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742
Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja
svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja
bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželez-
nih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja me-
tel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4512 Raziskovalno vrtanje in

sondiranje; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav 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 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Rg-406269
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00579 z dne 6. 9. 1999
pod št. vložka 1/10672/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1414577
Firma: PAČO, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Smederevska

10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolmanič Nadica, Mari-

bor, Ob ribniku 13, vstopila 29. 4. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kolmanič Nadica, imenovana
29. 4. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-

kov; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 65210 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dejanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74700 Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-408058
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00337 z dne 6. 10. 1999
pod št. vložka 1/09107/02 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5834767002
Firma: DOLCE VITA, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Maribor, Gor-
kega 41, Podružnica Markovič

Skrajšana firma: DOLCE VITA, d.o.o.,
Maribor, Gorkega 41, Podružnica Mar-
kovič

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Sokolska 60a
Ustanovitelj: DOLCE VITA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o., Maribor, Gorke-
ga 41, vstopil 8. 3. 1999, odgovornost:
ostalo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markovi} Zoran, Maribor, Pohorska
ulica 21, imenovan 8. 3. 1999, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15810 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1585 Proizvod-
nja testenin; 2215 Drugo založništvo;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavra-
cij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74831 Prevajanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-408059
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02767 z dne 6. 10. 1999
pri subjektu vpisa SILOING, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
sedež: Vodovnikova 11, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/07233/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5691419
Firma: OBKOV, proizvodnja plinskih

vzmeti in škropilne tehnike, d.o.o.
Skrajšana firma: OBKOV, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Silvin, Slovenska

Bistrica, Cesta XIV. divizije 22, vstopil
14. 12. 1992, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-

presorjev; 29130 Proizvodnja pip in venti-
lov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 71330 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje.

Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-408060
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02823 z dne 7. 10. 1999
pri subjektu vpisa BAUMULLER STROJNA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09957/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, firme družbe-
nika, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5943779
Firma: STROJNA NOVA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STROJNA NOVA,

d.o.o.
Ustanovitelja: BAUMUELLER NUERN-

BERG GMBH, Nurnberg 90482, Nemčija,
Ostendstrasse 80, izstopil 22. 1. 1999;
Rojs Tomaž, Maribor, Benkova 16c, vstopil
22. 1. 1999, vložil 144,722.746 SIT, in
STROJNA, tovarna strojev, d.d., Maribor,
Linhartova ulica 11, vstopila 6. 3. 1996,
vložila 139,070.094,40 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Kreisfeld Petru, ki je bil razrešen
13. 1. 1999.

Rg-408061
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02871 z dne 6. 10. 1999
pri subjektu vpisa IVITEXTIL, podjetje za
svetovanje, trženje, posredovanje in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Limbuška 52,
2341 Limbuš, pod vložno št. 1/03303/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenika, dejav-
nosti, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451086
Firma: IVITEXTIL, trgovina in storitve,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Staneta Sever-

ja 17
Ustanovitelj: Pečnik Ivanka, izstopila

12. 4. 1999; Pečnik Branko-Franc, Mari-
bor, Staneta Severja 17, vstopil 12. 4.
1999, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečnik Ivanka, razrešena 13. 4.
1999; direktor Pečnik Branko-Franc, ime-
novan 13. 4. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51160 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51470 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne
sme družba opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408063
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00509 z dne 7. 10. 1999
pri subjektu vpisa GEA, ekonomsko sve-
tovanje in inženiring, d.o.o., sedež: Sve-
tozarevska 10/I, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/01507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, de-
javnosti in družbene pogodbe ter lastni po-
slovni deleža s temile podatki:

Matična št.: 5373735
Ustanoviteljica: Peče Ljubomir, izstopil

15. 4. 1999; GEA, ekonomsko svetovanje
in inženiring, d.o.o., Maribor, Svetozarev-
ska 10/I, vstopila 15. 4. 1999, vložila
1,503.436,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 71220
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme.

Rg-408066
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00921 z dne 7. 10. 1999
pri subjektu vpisa TEXMAR, podjetje za
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izdelavo tekstilnih in konfekcijskih izdel-
kov ter opravljanje trgovske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Čanžekova 25, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02372/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5383196
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Furst Jože, Maribor, Čan-

žekova 25, vstopil 4. 6. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furst Jože, razrešen 21. 6. 1999;
direktorica Furst Boža, Bistrica ob Dravi,
Cesta v Log 25, imenovana 21. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408067
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01048 z dne 22. 9. 1999
pri subjektu vpisa NEPREMIČNINE, pod-
jetje za promet z nepremičninami, trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Svetoza-
revska ulica 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/04225/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, družbe-
nika, dejavnosti, zastopnika in akta o usta-
novitvi ter uskladitev vpisa s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510384
Sedež: 2000 Maribor, Vita Kraigher-

ja 5
Ustanoviteljica: TI KLUB, finančno pod-

jetje, d.d., Maribor, Svetozarevska ulica 10,
izstopil 26. 7. 1999; Filipović Marjana, Ma-
ribor, Cesta proletarskih brigad 81, vstopila
26. 7. 1999, vložila 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovačič Nada, razrešena 25. 7.
1999; direktorica Filipović Melita, Maribor,
Plečnikova 1, imenovana 26. 7. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na de-
belo 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 in-
dustrijo, trgovino, navigacijo;  55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 67130 Pomožne dejavnosti, pove-

zane s finančnim posredništvom; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod J 67.130 sme družba opravljati sa-
mo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pod
K 74.120 ne sme družba opravljati revizij-
ske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-408068
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02728 z dne 24. 9. 1999
pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO
DELO LENART, sedež: Jurovska cesta 1,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod
vložno št. 1/00854/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 5241154
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-

ricah, Ilaunigova ulica 19.

Rg-408070
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01082 z dne 22. 9. 1999
pri subjektu vpisa LINEAL, biro za projek-
tiranje, inženiring, storitve in gradbeniš-
tvo, d.o.o., sedež: Obrežna 1, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03297/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova, zastopnikov in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5444098
Sedež: 2000 Maribor, Pohorskega

bataljona 49
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zemljak Viljem, razrešen 1. 7. 1999;
direktor Medved Samo Peter, Maribor, Gos-
posvetska 19b, imenovan 1. 7. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev za določen čas
šestih mesecev od 1. 7. 1999 dalje.

Rg-408076
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00989 z dne 24. 9. 1999
pod št. vložka 1/10686/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429558
Firma: GERES, podjetje za prostorski

inženiring, nepremičnine, svetovanje,
gradbeništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Maistrova uli-

ca 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Balek Drago, Maribor, Mai-

strova ulica 20, vstopil 1. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Balek Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Zupančič Jelka, Ma-
ribor, Malečnik 76, in Balek Gregor, Pra-
gersko, Kacova 8, imenovani 1. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 63300 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod K 74.120 ne sme družba opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

Rg-408077
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01152 z dne 30. 9. 1999
pod št. vložka 1/10692/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1450832
Firma: GOSTILNA-DRAVA, gostinstvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GOSTILNA DRAVA,

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

govornostjo
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Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-
sta 50

Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: SLOVENIJATURIST, go-

stinstvo in turizem, d.d., Ljubljana, Pivovar-
niška 1, vložil 2,550.000 SIT, Basrak Dar-
ko, Maribor, Kidričeva 7c, vložil
100.000 SIT, Bedenik Marija, Rače, Ran-
če 31, vložila 50.000 SIT, Dasko Milan,
Maribor, Kidričeva ulica 7b, vložil 200.000
SIT, Frangež Leopold, Cirkovce, Starošinci
2, vložil 200.000 SIT, Kos Jožef, Spodnji
Duplek, Zgornji Duplek 117d, vložil
200.000 SIT, Košir Štefanija, Maribor,
Obrežna ulica 67, vložila 100.000 SIT,
Klančnik Edvard, Hoče, Pivola 21, vložil
100.000 SIT, Majić Davor, Lenart v Sloven-
skih Goricah, Ptujska cesta 13, vložil
200.000 SIT, Napast Mihaela, Slovenska
Bistrica, Pretrež 15 – Laporje, vložila
100.000 SIT, Petrovič Matej, Maribor, Uli-
ca Štravhovih 39, vložil 100.000 SIT, Ploh
Silvester, Spodnji Duplek, Nova ulica 19,
vložil 100.000 SIT, Popović Radonja, Mari-
bor, Koroška 59, vložil 100.000 SIT, Rot-
man Emilija, Benedikt, Benedikt 64, vložila
50.000 SIT, Sevšek Zdenka, Maribor, Sa-
rajevska ulica 5a, vložila 200.000 SIT, Si-
monič Majda, Maribor, Šercerjeve brigade
7, vložil 100.000 SIT, Tolič Aleksander,
Poljčane, Tovarniška ulica 24, vložil
100.000 SIT, RITEM, studio za avdio in
video storitve, d.o.o., Lendava, Ribarjevo
naselje 21, vložil 400.000 SIT, in Šedivy
Marinka, Maribor, Prušnikova ulica 32, vlo-
žila 50.000 SIT – vstopili 6. 8. 1999, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Jožef, imenovan 6. 8. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55303 Dejav-
nost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74400 Oglaševanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92711 Prire-
janje klasičnih iger na srečo; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod G 52.488 se dopiše razen z orož-
jem in strelivom; pod J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod O 92.711 sme družba
opravljati samo tiste igre na srečo, ki se
občasno prirejajo v okviru kulturnega, šport-
nega ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT (petstotisoč tolarjev 00/100).

Rg-408078
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02768 z dne 30. 9. 1999
pri subjektu vpisa STAVBAR-IGM, družba
za upravljanje, d.d., sedež: Miklavška 40,
2311 Hoče, pod vložno št. 1/10480/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z vložki in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1317199
Osnovni kapital: 183,974.000 SIT
Dne 30. 9. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 26. 8. 1999.

Rg-408084
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00843 z dne 29. 9. 1999
pod št. vložka 1/10687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429647
Firma: SE-POINT, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Počehova 24c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Radaković Jovan in Rada-

ković Stojan, oba iz Beograda, ZRJ, Cviji-
čeva 89, vstopila 10. 6. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fras Marija, Maribor, Počehova
24c, imenovana 10. 6. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 25230 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 26400 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 27530 Litje lahkih kovin;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28400 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29710 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno

krmiljenje; 45210 Splošna gradbena dela;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 60230 Drug
kopenski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 60300 Cevovodni transport;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74202 Prostorsko plani-
ranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 90004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; pod K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-408089
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00649 z dne 23. 9. 1999
pri subjektu vpisa PREZRAČEVALNI SIS-
TEMI PICHLER & CO, d.o.o., sedež: Ulica
pohorskega bataljona 14, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5827639
Firma: PREZRAČEVALNI SISTEMI

PICHLER & CO, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PREZRAČEVALNI SIS-
TEMI PICHLER & CO, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: J.PICHLER GESELL-

SCHAFT M.B.H., & CO.KG., Celovec,
9020 Avstrija, Karlweg 5, vložil
1,260.000 SIT, in Prodanovič Uroš, Kam-
nica, Bresterniška 227, vložil 840.000
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SIT – vstopila 9. 12. 1993, odgovornost:
ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prodanovič Uroš, imenovan
9. 12. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29560 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
29710 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov, 29720 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
45210 Splošna gradbena dela; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na

debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 65210 Finančni zakup (leasing);
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72500 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 72600 Druge
računalniške dejavnosti; 74130 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 74140 Podjet-

niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74400 Oglaše-
vanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408100
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02847 z dne 30. 9. 1999
pri subjektu vpisa MATIAS, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Lahova 38, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06091/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova s temile podatki:

Matična št.: 5638631
Sedež: 2000 Maribor, Špelina ulica 1.

Rg-408102
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02834 z dne 29. 9. 1999
pri subjektu vpisa W.D. TEHNIK, podjetje
za proizvodnjo, posredovanje, zastopa-
nje, uvoz in izvoz, trgovino, d.o.o., sedež:
Prešernova 1h, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/06261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5646243
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ste-

pišnikova 12.

Rg-408105
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02836 z dne 4. 10. 1999
pri subjektu vpisa TOOLCO, proizvodnja
in prodaja orodja in strojev, d.o.o., se-
dež: Pajkova ulica 6, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09002/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5821274
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupančič Ivan, razrešen 30. 9. 1999;
direktor Zupančič Ervin, Maribor, Ulica pa-
riške komune 28, imenovan 1. 10. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408108
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02750 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa FONDKLEMOS, družba
za financiranje in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 16, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno
št. 1/07384/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o začetku stečajnega po-
stopka, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:
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Matična št.: 5702003
Firma: FONDKLEMOS, družba za fi-

nanciranje in proizvodnjo, d.o.o. – v ste-
čaju

Skrajšana firma: FONDKLEMOS, d.o.o.
v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Anton ter prokuristi Potočik
Peter, Potočnik Arsevski Mira in Ivanjko Ši-
me, razrešeni 9. 9. 1999; stečajni upravi-
telj Marinič Ignac, Maribor, Partizanska 3-5,
MHP, d.o.o., imenovan 9. 9. 1999.

Dne 10. 9. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 38/99, z dne 9. 9. 1999.

Rg-408106
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00755 z dne 21. 9. 1999
pri subjektu vpisa ZLATOROG OPREMA,
podjetje za proizvodnjo, montažo, servi-
siranje in trgovino, d.o.o., sedež: Ulica
10. oktobra 9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05815/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5616867
Sedež: 2000 Maribor, Industrijska 13.

Rg-408109
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01161 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa PALOMA, tovarna le-
penke, Ceršak, d.d., sedež: Tovarniška
4, 2215 Ceršak, pod vložno
št. 1/10533/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapita-
la z vložki in spremembo statuta s temile
podatki:

Matična št.: 1338439
Osnovni kapital: 504,558.000 SIT
Dne 15. 9. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 21. 6. 1999.

Rg-408110
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02777 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa LEKIS, podjetje za ra-
čunalniški inženiring in trgovino, d.o.o.,
sedež: Strossmayerjeva 26, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/06473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5661480
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1999: 2231

Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih

strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševa-
nje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod K 74.14 ne sme druž-
ba opravljati arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-408112
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01141 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa VIGMA, trgovina in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Jareninski dol
31c, 2221 Jarenina, pod vložno
št. 1/10464/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1317156
Dejavnost, izbrisana 15. 9. 1999: 5522

Storitve kampov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1999: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 55220 Dejavnost kampov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti.

Rg-408113
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01089 z dne 15. 9. 1999
pri subjektu vpisa COLONIA, družba za
upravljanje z nepremičninami, d.o.o., se-
dež: Prešernova ulica 2, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09646/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5907306
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Štern Franjo, razrešen 21. 6. 1999;
direktorica Kolnik Marija, Maribor, Gregor-
čičeva 4, imenovana 21. 6. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-408114
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02729 z dne 16. 9. 1999
pri subjektu vpisa PPH, proizvodnja, inže-
niring, storitve, trgovina, d.o.o., sedež: V
zavoju 42b, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1429612
Sedež: 2000 Maribor, Valvazorjeva 38.

Rg-408115
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00937 z dne 17. 9. 1999
pod vložno št. 1/10679/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1429264
Firma: VANICEK, montaža objektov,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VANICEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Ciglen-

ce 7a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: VT, Trockentechnik und

Anlagenbau Ges.m.b.h., Hartberg 8230 Av-
strija, Penzendorf 66, Greinbach, vložil
1,260.000 SIT, in Dvigaloservis Javornik
Janez, s.p., Servis, trgovina na debelo, za-
stopanje in prevozi, Spodnji Duplek, Ciglen-
ce 7a, vložil 840.000 SIT – vstopila 27. 5.
1999, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pichler Gerhard, Eisenerz A-8790
Avstrija, Dengler Strasse 8, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokurist Javornik Ja-
nez, Spodnji Duplek, Ciglence 7a, imeno-
vana 27. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 27100
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin (ECSC);
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220
Proizvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno
vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega tra-
ku; 27330 Hladno profiliranje; 27340 Vle-
čenje žice; 27350 Druga primarna predela-
va železa, jekla; proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC); 27410 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 27420 Proizvodnja aluminija; 27430
Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 27440
Proizvodnja bakra; 27450 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 27510 Litje železa;
27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin;
27540 Litje drugih neželeznih kovin; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 28520 Splošna mehanična de-
la; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 28710 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovin-



Stran 3166 / Št. 32 / 13. 4. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktor-
jev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, ob-
lačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 29600 Proizvodnja orož-
ja in streliva; 29710 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 29720 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-408117
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00880 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa KRIŽANIČ Š & A, trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Graška gora
1, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03860/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti, zastopnika in akta o ustanovitvi ter uskla-
ditev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5624142
Sedež: 2000 Maribor, Devova 16
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kuristka Križanič Klavdija, imenovana 24. 8.
1999, in direktor Križanič Štefan, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, imenovana
10. 1. 1991, oba iz Maribora, Devova 16.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 25110
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25210 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Pre-

krivanje kovin s kovino; 28512 Druga povr-
šinska in toplotna obdelava kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-

mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 63120 Skladiščenje;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
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dikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejav-
nost; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-408119
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01057 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa INVENTA, družba za po-
slovanje z nepremičninami, storitve, po-
sredništvo in trgovino, d.o.o., sedež: Raz-
lagova ulica 24, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03606/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika, po-
slovnega deleža, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5472725
Ustanovitelj: Vrabl Andrej, Maribor, Raz-

lagova 24, vstopil 8. 1. 1991, vložil
1,569.693,50 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vrabl Nevenka, izstopila 30. 6. 1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Vrabl Nevenki, ki je bila razreše-
na 30. 6. 1999.

Dejavnost, izbrisana 17. 9. 1999: 4521
Splošna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 45210
Splošna gradbena dela; 51130 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem.

Rg-408120
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01001 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa ASPERSA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Dolgi
vrh 5, 2318 Laporje, pod vložno
št. 1/05992/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in druž-
bene pogodbe ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5744261
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 20100

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, veza-
nega 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, sla-
me in protja; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 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 pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 28210 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28400 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 28520 Splošna meha-
nična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orod-
ja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvod-
nja lahke kovinske embalaže; 28730 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 28740 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresor-
jev; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29710 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 30010
Proizvodnja pisarniških strojev; 30020 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 31200 Proizvodnja naprav za di-
stribucijo in krmiljenje elektrike; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 35200 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic;
36210 Kovanje kovancev in medalj;
36220 Proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena de-
la; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-

ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasader-
ska in štukaterska dela; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 45430
Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 45450 Druga za-
ključna 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210
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 debe-
lo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdel-
ki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na de-
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belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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 pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52210 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 55520 Priprava in dosta-

va hrane (catering); 60220 Dejavnost tak-
sistov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64200 Telekomunika-
cije; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 72600 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pod G 51.180 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen orožja
in streliva; pod J 67.130 sme družba oprav-
ljati samo dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pod K 74.140 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-408122
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01051 z dne 17. 9. 1999
pri subjektu vpisa IMP MONTAŽA MARI-
BOR, d.d., sedež: Špelina ulica 2, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00890/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5078083
Član nadzornega sveta: Belej Maksimi-

ljan, izstopil 22. 7. 1999; Krabonja Franc,
vstopil 22. 7. 1999.

Dne 17. 9. 1999 se vpiše sprememba
statuta z dne 22. 7. 1999.

Rg-408129
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00412 z dne 16. 9. 1999 pri sub-
jektu vpisa TDR VENTILI, proizvodnja opre-
me za tehnične pline, d.o.o., sedež: Mari-
borska c. 45a, 2352 Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/09119/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo naslova, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnika in akta o usta-
novitvi ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5836492
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Mari-

borska cesta 46a
Ustanoviteljica: Tovarna dušika Ruše,

metalurško kemična industrija, d.o.o., Ru-
še, Tovarniška cesta 51, izstopila 19. 2.
1999; Tovarna plinske in investicijske opre-
me, Selnica ob Dravi, proizvodnja in proda-
ja opreme za uporabo tehničnih plinov ter
kovinske in investicijske opreme, d.o.o.,
Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 46a,
vstopila 19. 2. 1999, vložila 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krivec Albin, razrešen 19. 2. 1999;
direktor Seničar Auguštin, Maribor, Ajdova
pot 5 – Razvanje, imenovan 19. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki.

Rg-408130
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00484 z dne 16. 9. 1999
pri subjektu vpisa KABELSKO RAZDELIL-
NI SITEM ROTOVŽ, d.d., sedež: Maistro-
va 17, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02042/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5420792
Člani nadzornega sveta: Virag Franc in

Kurnik Jože, izstopila 28. 3. 1995; Ambro-
žič Borut, Blassin Marjan, Jevšek Franc,
Neuberg Karel, Sprogar Dušan, Zorko Sta-
ne in Žlender Mirko, izstopili in ponovno
vstopili 14. 4. 1999.

Dne 15. 9. 1999 se vpiše predložitev
zapisnika 5. skupščine delniške družbe z
dne 14. 4. 1999.

Rg-408132
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02785 z dne 16. 9. 1999
pri subjektu vpisa METAL-PKS, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/05321/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5585082
Ustanovitelji: Soldat Ivan, Miklavž na Drav-

skem polju, Gašperičeva 12, vstopil
3. 2. 1992, vložil 450.000 SIT, Ekart Alojzij,
Maribor, Ruska ulica 1, vstopil 3. 2. 1992,
vložil 75.000 SIT, in SYSTEC SYSTEM UND
ANLAGENTERCHNIK GMBH & CO.KG,
Goessenheim, Nemčija, Am Sportplatz 1,
vstopil 10. 2. 1999, vložil 975.000 SIT –
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, izbrisana 16. 9. 1999: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
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Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje.

Rg-408133
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01029 z dne 13. 9. 1999
pod št. vložka 1/10677/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1450867
Firma: IFACE, razvoj programske

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: IFACE A.G., Olten, Švica,

Aarauerstrasse 55, vstopil 23. 8. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Gorišek David, Pragersko, Spodnja
Polskava 138, in Zurcher Daniel, Neuen-
dorf CH-4612 Frutigen BE, Fulenbacher-
strasse 541, imenovana 23. 8. 1999, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 72300 Obdelava po-
datkov; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408134
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01127 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa AOX, družba za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Pod
vinogradi 52, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 1428837
Sedež: 2000 Maribor, Meljski dol 1.

Rg-408137
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00846 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa UFM-UVERA, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Vidičeva 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/07718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenikov, osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be ter uskladitev vpisa s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5723337

Firma: UFM-UVERA, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Uvera Marko, izstopil 15. 6.

1999; Uvera Ferdo, Maribor, Vidičeva 8,
vstopil 17. 2. 1993, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Uvera Sonja, Maribor, Vidičeva uli-
ca 8, imenovana 15. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28520 Splošna mehanična
dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29560 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 31100
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 31200 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih na-
prav; 33300 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah; 45500 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje;  51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 65210 Finančni zakup (leasing); 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pod K 74.120 ne sme družba opravljati
revizijske dejavnosti; pod K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-408141
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00318 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa ECOM IMH, inženiring
in proizvodnja procesne opreme, d.o.o.,

sedež: Prušnikova 16, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02277/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
naslova družbenika in zastopnika, poslovnih
deležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451248
Sedež: 2342 Ruše, Ob železnici 5
Ustanovitelja: Merc Jurij, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Frana Vauhnika 12,
vstopil 5. 2. 1990, in Krčar Darko, Mari-
bor, Pot k mlinu 14a, vstopil 14. 7. 1994,
vložila po 788.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Merc Jurij, imenovan 5. 2. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev, in prokurist Kr-
čar Darko, Maribor, Pot k mlinu 14a, ime-
novan 10. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 28300 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 28520 Splošna mehanič-
na dela; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 29530
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51520 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52740 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
60240 Cestni tovorni promet; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Rg-408142
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00275 z dne 13. 9. 1999
pri subjektu vpisa A.P.A., agencija za dru-
ge zavarovalne in odškodninske posle,
d.o.o., sedež: Konšakova 15, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/04260/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova firme, naslova družbenika, de-
javnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532183
Firma: A.P.A., zavarovalna agencija,

trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Svetozarev-

ska 10
Ustanovitelj: Pfeifer Boris, Maribor,

Borštnikova 12, vstopil 9. 9. 1994, vložil
1,610.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Geld Milan in Nikolić  Rozvita, raz-
rešena 2. 3. 1999; direktor Pfeifer Boris,
imenovan 2. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-

na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehram-
benih obratov; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63300 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih

agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 70110 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 De-
javnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Og-
laševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom; pod J 67.13 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-408144
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00672 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa CARL ZEISS, trgovina
optičnih izdelkov in pripomočkov, d.o.o.,
sedež: Dušanova 3, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09255/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe, naslova ustanovitelja, dejavnosti, za-
stopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5856205
Sedež: 2000 Maribor, Betnavska ce-

sta 27
Ustanovitelj: Carl Zeiss, G.m.b.h., Du-

naj, Modecenterstrasse 16, vstopil 31. 5.
1994, vložil 1,582.450 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorici Prah Sonja in Koletnik Ivanka, raz-
rešeni 5. 5. 1999; direktor Koletnik Filip
Andrej, Graz 8010 Avstrija, Richard Wag-
ner G. 33, imenovan 5. 5. 1999, pravne
posle nad vrednostjo 10.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti lahko sklepa samo s so-
glasjem glavnega direktorja.
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Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 33300 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 33500 Proizvodnja ur;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.

Rg-408145
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01131 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa SVIT, svetovanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/00937/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.: 5286999
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Trg

svobode 26.

Rg-408146
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00932 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa DARDANIA, trgovsko in
gradbeno podjetje, d.o.o., sedež: Sme-
tanova ulica 75, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/09103/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5844479
Sedež: 2000 Maribor, Gregorečeva

ulica 28a
Osnovni kapital: 2,355.000 SIT
Ustanovitelj: Fetinci Mustaf, Maribor, Ma-

kedonska 33, vstopil 12. 11. 1992, vložil
2,355.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52473
Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah.

Rg-408149
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02751 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa INTERKONTRAKT, po-
slovodni in finanči inženiring, d.o.o., se-
dež: Ulica heroja Bračiča 14, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št.1/01024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o začetku
stečajnega postopka ter spremembo firme
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5295238
Firma: INTERKONTRAKT, poslovodni

in finančni inženiring, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: INTERKONTRAKT,

d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Potočnik Anton in prokurist Potočnik
Peter, razrešen 9. 9. 1999; stečajni upravi-
telj Marinič Ignac, Maribor, Partizanska 3-5,
MHP, d.o.o., imenovan 9. 9. 1999.

Dne 10. 9. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka,
opr. št. St 39/99, z dne 9. 9. 1999.

Rg-408151
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00317 z dne 10. 9. 1999
pri subjektu vpisa ECOM OPK, proizvod-
nja procesne opreme, d.o.o., sedež:
Pogačnikova ulica 13, 2342 Ruše, pod
vložno št. 1/06668/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova
družbe, naslova družbenika, poslovnih de-
ležev, dejavnosti, zastopnikov in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev vpisa s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5668735
Sedež: 2342 Ruše, Ob železnici 5
Ustanovitelja: Krčar Darko, Maribor, Pot

k mlinu 14a, in Merc Jurij, Miklavž na Drav-
skem polju, Ulica Frana Vauhnika 12, vsto-
pila 20. 5. 1992, vložila po 800.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Merc Jurij, imenovan 10. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 28520 Splošna me-
hanična dela; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29210 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 29540 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 29560 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 34200 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 52740
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 60240 Cestni tovorni
promet; 63400 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Rg-408161
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01145 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ
GRAMET-TRADE, gradbeno in prevoz-
niško podjetje, d.o.o., sedež: Pristaniška
8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03560/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5471656
Sedež: 2000 Maribor, Tržaška ce-

sta 61.

Rg-408162
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01128 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu vpisa KRAFT & WERK, obliko-
vanje vizualnih komunikacij in trgovina,
d.o.o., sedež: Aškerčeva ulica 9, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02961/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5420083
Sedež: 2000 Maribor, Slomškov trg 14.

Rg-408164
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01003 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu vpisa VIP TEHNIKA, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Po-
horskega bataljona 14, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/02551/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
naslova ustanoviteljev in zastopnika ter druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5397332
Sedež: 2241 Spodnji Duplek, Zgornji

Duplek 30e
Ustanovitelja: Himelrajh Božo, vložil

899.200 SIT, in Škrlec Lidija, vložila
600.800 SIT, oba iz Spodnjega Dupleka,
Zgornji Duplek 30e, vstopila 8. 11. 1993,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Himelrajh Božo, imenovan
8. 11. 1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-408166
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00592 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu vpisa STROJNA, tovarna stro-
jev, d.d., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članic nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033390
Članica nadzornega sveta: Kočevar So-

nja, izstopila 5. 5. 1999; Vidnar Mateja,
vstopila 5. 5. 1999.

Dne 8. 9. 1999 se vpiše predložitev za-
pisnika skupščine delniške družbe z dne
5. 5. 1999.

Rg-408530
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02726 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa SRC IPS, informacijski
poslovni sistemi, d.o.o., sedež: Tomšiče-
va 1d, 2310 Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/06588/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov, poslovnih deležev in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5666317
Firma: SOFTBASE IPS, informacijski

poslovni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SOFTBASE IPS, d.o.o.
Ustanovitelji: SRC-INFO, poslovne de-

javnosti, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 18,
in SRC COMPUTERS, Ljubljana, Tržaška
116, izstopila 17. 6. 1999; Korošec Dar-
jan, Slovenska Bistrica, Travniška 30, vsto-
pil 25. 4. 1990, vložil 824.059 SIT, SRC
IPS, informacijski poslovni sistemi, d.o.o.,
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Slovenska Bistrica, Tomšičeva 1d, vstopil
17. 6. 1999, vložil 594.980 SIT, in Tar-
kuš-Trikič Mario, Maribor, Plečnikova 9,
vstopil 1. 7. 1996, vložil 401.261 SIT –
odgovornost:ne  odgovarjajo.

Rg-408536
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00900 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa MAXINA, trgovina, d.d.,
sedež: Ulica 10. oktobra 1, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/01204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5062683
Člani nadzornega sveta: Majal Breda, Žu-

žek Andrej, Kolšek Zvonko in Šimek Mile-
na, izstopili 16. 6. 1999; Prašnički Žarka in
Štenta Cvetka, izstopili 16. 6. 1999 in po-
novno vstopili 17. 6. 1999, ter Stadler Bo-
ris, Vuksan Božena, Grgić Nevenka in Gos-
podarič Julijana, vstopile 17. 6. 1999.

Rg-408549
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00598 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa KODA PRESS, TISKAR-
NA SAJE, podjetje za tiskarstvo in druge
storitve, d.o.o., sedež: Nova ulica 31,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00995/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5292905
Osnovni kapital: 4,212.000 SIT
Ustanovitelja: Saje Darko in Saje Zlata,

oba iz Maribora, Nova ulica 31, vstopila
11. 10. 1989, vložila po 2,106.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Rg-408553
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02874 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa INDRAST, gradbeno in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Boršt-
nikova 77, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/08439/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770882
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999:

14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 15810 Proizvodnja kruha, svežega
peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15850 Proizvodnja teste-
nin; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26610 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 26630 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 45110 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-

njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51700 Druga tr-
govina na debelo; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 60240 Cestni tovorni
promet; 65210 Finančni zakup (leasing);
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-408557
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01104 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa CARL ZEISS, trgovina
optičnih izdelkov in pripomočkov, d.o.o.,
sedež: Betnavska cesta 27, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5856205
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hoffert dr. Klaus, razrešen 5. 8.
1999; direktor Unold Gerhard Siegfried,
Dunaj 1190, Avstrija, Michaelwerwaldweg
8, imenovan 5. 8. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999:
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 52320 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki.

Rg-408577
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00813 z dne 20. 10. 1999
pod št. vložka 1/10626/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415506
Firma: AQUARIUS FAVORIT, trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: AQUARIUS FAVORIT,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 77
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: AQUARIUS FAVORIT, druš-

tvo s ograničenom odgovornošću za pro-
izvodnju i trgovinu, Split, R. Hrvaška, Tolsto-
jeva 32, vstopil 8. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zorko Iris, Maribor, Matejkova 3,
imenovana 8. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 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; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
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vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-

na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikal-
nih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost di-
jaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejav-
nost drugih prehrambenih obratov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet; 60240 Cestni tovorni
promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63210 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje.

Pod G 51.18 ne sme družba opravljati
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; pod G 52.488 se dopiše: razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-408578
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/01158 z dne 19. 10.
1999 pri subjektu vpisa ERENTA, podjet-
je za knjigovodske in poslovno tehnič-
ne usluge ter trgovino, d.o.o., sedež:
Dvorakova ulica 10c, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/04455/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, naslova družbenika in za-
stopnika ter zastopnikov in uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5535719
Osnovni kapital: 2,503.630 SIT
Ustanovitelja: Filipović Slavica, vstopila

10. 10. 1991, in Filipović Vjekoslav, vstopil
30. 6. 1993, oba iz Zagreba, R Hrvaška,
Bolnička cesta 95, vložila po 1,251.815
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Filipović Slavica, imenovana
10. 10. 1991, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokurista Klemenčič Andrej in Kova-
čevič Igor, razrešena 25. 8. 1999; proku-
rist Filipović Vjekoslav, imenovan
30. 6. 1993.

Rg-408581
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02888 z dne 19. 10. 1999
pod št. vložka 1/10701/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 1462768
Firma: DIZAJN STUDIO HUMEK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova 11
Ustanovitelja: Humek Marlena in Pehani

Tom, oba iz Maribora, Prešernova ulica 11,
vstopila 1. 10. 1999, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pehani Tom, imenovan 1. 10. 1999,
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74203 Arhitekturno in gradbeno projek-
tiranje in z njim povezano tehnično svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Oglaševanje.

Rg-408585
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00035 z dne 13. 10. 1999
pri subjektu vpisa STANOJEVIČ, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Spodnja Brežnica 33, 2319 Poljčane,
pod vložno št. 1/09912/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5931100
Ustanoviteljica: Stanojević Dragi, izstop

16. 1. 1998; Stanojević Marija, Poljčane,
Spodnja Brežnica 33, vstopila 7. 2. 1996,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-408593
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02860 z dne 18. 10. 1999
pri subjektu vpisa ALUSISTEM, proizvod-
nja, inženiring, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Bistriška 81, 2319 Poljča-
ne, pod vložno št. 1/10146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1189921
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Drmaž Tadej, Bled, Pod Kozarco 5,
imenovan 1. 8. 1999.

Rg-408616
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/02890 z dne 8. 10. 1999
pri subjektu vpisa ASISTENT, družba za
prevajanje, izobraževanje in druge po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Vita Kraig-
herja 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02162/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5379008
Ustanovitelj: FINEA, podjetje za gospo-

darsko svetovanje, d.o.o., Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 10, izstopilo 29. 3. 1999;
FINEA HOLDING, d.o.o., Polenšak, Polen-
ci 45, vstopil 29. 3. 1999, vložil 1,197.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.
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MURSKA SOBOTA

Rg-405749
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00352 z dne 26. 5.
1999 pri subjektu vpisa FINGERS, trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: Prešernova
10, 9252 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00744/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, njiho-
vih poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo zastopnikov in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5452449
Ustanovitelja: Borko Branko, izstop

24. 7. 1998; Borko Zora, izstop 24. 7.
1998; Vukelič Gojko, Radenci, Štefana Ko-
vača 8, vstop 17. 10. 1990, vložek
965.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Sokler Tomislav, Radenci, Ljuba Šercerja
11, vstop 24. 7. 1998, vložek 965.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bor-
ko Zora, razrešena 24. 7. 1998; Borko
Branko, razrešen 24. 7. 1998; zastopnik
Sokler Tomislav, imenovan 24. 7. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 26. 5. 1999:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52630 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah.

Sprememba družbene pogodbe, spreje-
ta na skupščini družbe dne 24. 7. 1998.

Rg-407807
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00967 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa BELTRANS, med-
narodna špedicija d.o.o., sedež: Obrtna
cona, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02206/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o ustavitvi postopka prisil-
ne poravnave s temile podatki:

Matična št.: 5929806
Sklep tega sodišča opr. št. St 11/97-61

z dne 1. 9. 1999, s katerim se postopek
prisilne poravnave ustavi.

Rg-407834
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00557 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa HORVAT – podjet-
je za promet blaga, Lendava d.o.o., se-
dež: Kidričeva 32, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00352/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5315379
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Ernest, Lendava, Ki-

dričeva 32, vstop 18. 12. 1989, vložek
2,102.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Ernest, razrešen 2. 10. 1998;
direktorica Jakšič Dragica, Črenšovci, Gor-
nja Bistrica 48, imenovana 2. 10. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51470 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63120 Skladiščenje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-407836
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00424 z dne 7. 9.
1999 pri subjektu vpisa HORVAT – podjet-
je za promet blaga, Lendava, d.o.o., se-
dež: Kidričeva 32, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/00352/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
osebe, pooblaščene za zastopanje in akta
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5315379
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jakšič Dragica, razrešena 23. 7.
1999; direktor Horvat Ernest, Lendava, Ki-
dričeva 32, imenovan 23. 7. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1999:
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje.

Sprememba akta z dne 23. 7. 1999 vpi-
sana v sodni register dne 7. 9. 1999, s
sklepom Srg 99/00424.

Rg-408654
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00993 z dne 18. 10.
1999 pri subjektu vpisa MURA, European
Fashion Design, Proizvodnja oblačil d.d.,
sedež: Plese 2, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta
delniške družbe s temile podatki:

Matična št.: 5037212
Sprememba statuta, sprejeta na skupšči-

ni družbe dne 23. 6. 1999.

Rg-408657
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00456 z dne 18. 10.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
IVANA CANKARJA p.o., sedež: Cankarje-
va 10, 9240 Ljutomer, pod vložno
št. 1/00113/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5085012000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Korošec Ivanka, razrešena 31. 8.
1998; zastopnica Kosič Auer Darja, Ljuto-
mer, Užiška 9, imenovana 1. 9. 1998, kot
v.d. ravnateljice zastopa šolo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1999:
5510 Storitve menz; 80101 Dejavnost vrt-
cev in predšolsko izobraževanje; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-408659
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00054 z dne 21. 10.
1999 pri subjektu vpisa SIMING, podjetje
za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.,
sedež: Černelavci, Črtomirova 8, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01988/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo poslovnih dele-
žev družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5805937
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černe-

lavci, Črtomirova 8
Ustanovitelja: Vujanović Simo, Samobor,

M. Vukasovića 32, vstop 18. 2. 1993, vlo-
žek 919.200 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Vujanović Veronika, Samobor, M. Vu-
kasovića 32, vstop 18. 2. 1993, vložek
612.800 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Regvat Milan, razrešen 28. 12. 1998;
prokuristka Boštjančič Ana, Senožeče, Se-
nožeče 82c, imenovana 28. 12. 1998.

Rg-408766
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00249 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Gra-
fično in embalažno podjetje Murska So-
bota d.d., sedež: Lendavska 1, 9000



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32 / 13. 4. 2000 / Stran 3175

Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039886
Člani nadzornega sveta: Antalič Jože, iz-

stop 10. 5. 1999; Marinič Branko, vstop
10. 5. 1999.

Rg-408767
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00335 z dne 7. 9.
1999 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Gra-
fično in embalažno podjetje Murska So-
bota d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje in člana nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5039886
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Halb Janko, razrešen 10. 6. 1999;
zastopnik Ivanc Vladimir, Murska Sobota,
Sončna ulica 8, imenovan 10. 6. 1999, kot
vršilec dolžnosti direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Celec Andrej,
izstop 14. 6. 1999: Celec Franc, vstop
14. 6. 1999.

Rg-408768
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00420 z dne 7. 9.
1999 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRAD-
BENO PODJETJE POMGRAD, Murska
Sobota d.d., sedež: Štefana Kovača 10,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00853/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzemni družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5459001
Pripojitev družbe: INTERING KONSALT-

ING, Upravljanje in razvoj d.o.o., Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 13 (reg. vl. št.
tuk. sodišča 1/2343/00) na podlagi pripo-
jitvene pogodbe z dne 17. 6. 1999, vpisa-
na v sodni register dne 7. 9. 1999, s skle-
pom Srg 99/00420.

Rg-408990
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-

pom Srg št. 99/00978 z dne 22. 10. 1999
pod št. vložka 1/02423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1453246
Firma: TRGOPOS, trgovina, go-

stinstvo, proizvodnja, posredovanje in
storitve d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 9240 Ljutomer, Vrazova ulica 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lašič Ivan in Lašič Matilda,

oba Ljutomer, Slavka Osterca 9, vstopila
31. 8. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lašič Ivan, imenovan 31. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Lašič Matilda, imenovana 31. 8. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51310 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-

delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem.

Rg-408992
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01011 z dne 28. 10.
1999 pri subjektu vpisa RADENSKA SIS-
TEMI, Polnilna in pakirna tehnika Raden-
ci d.o.o. – v stečaju, sedež: Zdraviliško
naselje 14, 9252 Radenci, pod vložno
št. 1/00469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o zaključku stečajnega
postopka, spremembo firme in izbris ste-
čajnega upravitelja s temile podatki:

Matična št.: 5363799
Firma: RADENSKA SISTEMI, Polnilna

in pakirna tehnika Radenci d.o.o.
Skrajšana firma: RADENSKA SISTEMI

Radenci d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Žunič Bojan, razrešen 15. 9.
1999.

Vpiše se sklep tukajšnjega sodišča opr.
št. St 19/97-308 z dne 15. 9. 1999 in St
19/97-311 z dne 29. 9. 1999, s katerim
se stečajni postopek nad pravno osebo
RADENSKA SISTEMI, Polnilna in pakirna
tehnika Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje
14, Radenci – v stečaju zaključi in se ste-
čajni postopek nadaljuje nad stečajno maso
RADENSKA SISTEMI, Radenci, Zdraviliško
naselje 14.

Rg-408993
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01004 z dne 20. 10.
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1999 pod vložno št. 1/02424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1459198
Firma: KOMTEH, tehnologija in sveto-

vanje za komunalne in druge dejavnosti
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 9252 Radenci, Cankarjeva uli-

ca 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Valpatič Alexander-Sašo,

Radenci, Cankarjeva ulica 7, vstop 21. 9.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valpatič Alexander-Sašo, imenovan
21. 9. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1999:
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 31610 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 45500 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700
Druga trgovina na debelo; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74400 Oglaševanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74820 Pakiranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki; 90004 Kanaliza-
cija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Dru-
ge dejavnosti javne higiene.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-408995
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00197 z dne 27. 10.
1999 pri subjektu vpisa REGAL – Trgovi-
na d.o.o., sedež: Arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/02082/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo (prečiščeno be-
sedilo) družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5857350
Dejavnost, izbrisana dne 27. 10. 1999:

5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1999:
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;

70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92330 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 92720 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) sprejeta dne 11. 5. 1999.

Rg-408997
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01071 z dne 28. 10.
1999 pod št. vložka 1/02422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1462865
Firma: ABC POMURKA GOBARSTVO

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

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Lendav-

ska 9
Osnovni kapital: 2,205.000 SIT
Ustanovitelja: ABC POMURKA, Skupina

podjetij d.o.o., Murska Sobota, Lendavska
11, vstop 21. 10. 1999, vložek 1,125.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Kukovec
Srečko, Tomaž pri Ormožu, Sveti Tomaž
12b, vstop 21. 10. 1999, vložek 1,080.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kukovec Srečko, imenovan 21. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 15330 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
52210 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-408998
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00345 z dne 18. 10.
1999 pod št. vložka 1/02421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev go-
spodarskega interesnega združenja s temi-
le podatki:

Matična št.: 5986656
Firma: GOSPODARSKO INTERESNO

ZDRUŽENJE NEKOMERCIALNIH RA-
DIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: 9000 Murska Sobota, Arhitek-
ta Novaka 13

Ustanovitelji: Podjetje za informiranje
d.d., Murska Sobota, Arhitekta Novaka 13,
Studio D, d.d., Novo mesto, Seidlova ce-
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sta 29, Koroški radio d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Meškova 21, Radio Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje, Trg svobode 11a, Radio Triglav
Jesenice, d.o.o., Jesenice, Trg Toneta Ču-
farja 4, NT & RC Podjetje za radijsko in
časopisno dejavnost d.o.o., Celje, Prešer-
nova 19, Radio Tednik Ptuj d.o.o., Ptuj,
Raičeva 6, Naš čas d.o.o., Velenje, Fran-
tiška Foita 10, Radio Sora, podjetje za in-
formiranje d.o.o., Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, Radio Kranj d.o.o., Kranj, Sloven-
ski trg 1, Radio Posavje – Studio Brežice,
družba za radijsko dejavnost d.o.o., Breži-
ce, Trg izgnancev 12, Radio Štajerski val,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 21,
Radio glas Ljubljane d.d., Ljubljana, Ul. 24.
junija 23, Radio Radlje, Radlje ob Dravi,
Koroška cesta 2, vsi vstopili 2. 10. 1996,
odgovornost:  odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Benko Irma, Murska Sobota, Kopi-
tarjeva 5, imenovana 29. 9. 1998, kot pred-
sednica združenja zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 10. 1999:
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-409000
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00411 z dne 20. 10.
1999 pri subjektu vpisa B.R.J. – TRADE,
Podjetje za turizem in storitve d.o.o., se-
dež: Turjanci 36, 9252 Radenci, pod
vložno št. 1/01920/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, poslovnih deležev,
družbenikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779685
Firma: B.I.M.A.X., družba za turizem,

trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: B.I.M.A.X. d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Prelog Janko, izstop 12. 1.

1999; Lipovec Borut, Radenci, Turjanci 36,
vstop 15. 3. 1993, vložek 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 1. 1999:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92712 Dejavnost
igralnic; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-

nih salonov; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 92.712, družba
opravlja samo dejavnost igralnih avtomatov.

Rg-409002
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00190 z dne 20. 10.
1999 pri subjektu vpisa VITARA, podjetje
za proizvodnjo in trgovino d.o.o., sedež:
Križevci pri Ljutomeru 138, 9242 Kri-
ževci pri Ljutomeru, pod vložno
št. 1/01887/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta s temile podatki:

Matična št.: 5760402
Sedež: 9242 Križevci pri Ljutomeru,

Križevci pri Ljutomeru 138
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 1999:

52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n., družba ne opravlja trgovine z orož-
jem, strelivom in razstrelivom.

Sprememba akta družbe sprejeta dne
12. 4. 1999.

Rg-409279
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01101 z dne 10. 11.
1999 pri subjektu vpisa NIGRA, Podjetje
za nizke gradnje Murska Sobota d.o.o.,
sedež: Dijaška ul. 6, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00357/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter nadzorni svet in druž-
beno pogodbo s temile podatki:

Matična št.: 5312329
Firma: ASFALTI MURSKA SOBOTA,

Podjetje za nizke gradnje d.o.o.
Skrajšana firma: ASFALTI Murska So-

bota d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Dijaška

ul. 6
Osnovni kapital: 21,910.000 SIT
Ustanovitelja: Ipša Ivan, Murska Sobota,

Dijaška ul. 6, vstop 26. 12. 1989, vložek
10,735.980 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; ASFALTI PTUJ d.o.o., Ptuj, Svržnja-
kova 13, vstop 17. 9. 1999, vložek
11,174.020 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ipša Ivan, razrešen 15. 10. 1999;

direktor Hari Bogdan, Murska Sobota, Par-
tizanska 46, imenovan 15. 10. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pongrac Mari-
jan, Ipša Ivan in Perhaj Krešimir, vstopili
22. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1999:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene
namene; 14210 Pridobivanje gramoza in
peska; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 60240
Cestni tovorni promet.

Vpiše se družbena pogodba, sklenjena
dne 22. 9. 1999.

Rg-409282
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01012 z dne 11. 11.
1999 pri subjektu vpisa SEGRAP, ru-
darstvo, proizvodnja in gradbeništvo
d.o.o., sedež: Glavni trg 13/I, 9240 Lju-
tomer, pod vložno št. 1/00031/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, njihovih poslovnih deležev, de-
javnosti in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5072182
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja d.d., iz-
stop 14. 10. 1997; Slovenska razvojna
družba d.d., izstop 17. 9. 1999; Možina
Miran, Ljutomer, Slavka Osterca 8, vstop
1. 1. 1993, vložek 520.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja, Rižnar Marjan, Ljuto-
mer, Pristava 30, vstop 1. 1. 1993, vložek
906.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Heric Marjana, Križevci, Borevci 2, vstop
1. 1. 1993, vložek 891.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Studnička Milena, Lju-
tomer, Cuber 17a, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 1,477.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kapun Stanko, Ljutomer, Jana Bau-
karta 23, vstop 1. 1. 1993, vložek 974.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Babič Igor,
Ljutomer, Mota 49, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 851.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Šiftar Franc, Ljutomer, Podgradje 21,
vstop 1. 1. 1993, vložek 839.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Zadravec Marjan,
Ljutomer, Branoslavci 1, vstop 1. 1. 1993,
vložek 762.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Belovič Martin, Ljutomer, Veščica
9c, vstop 1. 1. 1993, vložek 950.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Sabotin Dani-
lo, Ljutomer, Cven 4, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 466.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Urleb Judita Tratnik, Ljutomer, Zac-
herlova 12, vstop 1. 1. 1993, vložek
517.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Majerič Anton, Ljutomer, Šprinc 15a, vstop
1. 1. 1993, vložek 875.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Trstenjak Zvonko, Lju-
tomer, Radomerje 14, vstop 1. 1. 1993,
vložek 892.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Cimerman Anton, Ljutomer, Prista-
va 13, vstop 1. 1. 1993, vložek
956.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Blagovič Miran, Ljutomer, Branoslavci 20e,
vstop 1. 1. 1993, vložek 6,144.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Zver Daniel,
Ljutomer, Kidričeva ul. 1, vstop 1. 1. 1993,
vložek 158.000 SIT, odgovornost: ne od-
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govarja; Štefanec Miran, Veržej, Ul. J. Ga-
berca 4, vstop 1. 1. 1993, vložek
9.000 SIT, odgovornsot: ne  odgovarja;
Zver Marjan, Ljutomer, Kidričeva ul. 21, vs-
top 1. 1. 1993, vložek 542.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Kosi Miro, Veržej,
Krapje 40, vstop 1. 1. 1993, vložek
466.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Kolarič Marjan, Križevci, Gajševci 7, vstop
1. 1. 1993, vložek 763.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Košar Irma, Ljutomer,
Jana Baukarta 10, vstop 1. 1. 1993, vložek
1,196.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Horvat Janko, Ljutomer, Cven 79a,
vstop 1. 1. 1993, vložek 852.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Belcl Dušan, Ver-
žej, Krapje 45a, vstop 1. 1. 1993, vložek
352.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Cimerman Štefan, Ljutomer, Šprinc 24, vs-
top 1. 1. 1993, vložek 284.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Heric Borut, Ljuto-
mer, Branoslavci 12, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jakopič Dominik, Štrigova, Željezna gora
131, vstop 1. 1. 1993, vložek
396.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Jakopič Zvonko, Štrigova, Željezna gora
136a, vstop 1. 1. 1993, vložek
404.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Krajnc Anton, Mala Nedelja, Radoslavci 13,
vstop 1. 1. 1993, vložek 281.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Novak Stjepan,
Štrigova, Željezna gora 37a, vstop
1. 1. 1993, vložek 416.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Pušenjak Ivan, Ljuto-
mer, Volkmerjeva 2, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 337.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Sudec Slavko, Ljutomer, Kopriva 17,
vstop 1. 1. 1993, vložek 203.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja; Prelog Branko,
Ljutomer, Branoslavci 1a, vstop 1. 1. 1993,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bolkovič Tone, Ljutomer, Ul. I. slov.
bat. 6, vstop 1. 1. 1993, vložek 5.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Kunčič Majda,
Ljutomer, Stročja vas 4, vstop 1. 1. 1993,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Petek Marjan, Križevci, Križevci 46,
vstop 1. 1. 1993, vložek 5.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Blagovič Nenad, Lju-
tomer, Branoslavci 20e, vstop 1. 1. 1993,
vložek 55.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Blagovič Deivid, Ljutomer, Branoslavci
20e, vstop 1. 1. 1993, vložek 96.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Blagovič Hele-
na, Ljutomer, Branoslavci 23, vstop
1. 1. 1993, vložek 384.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarja; Zupančič Cvetka, Ljuto-
mer, Branoslavci 20e, vstop 1. 1. 1993, vlo-
žek 152.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Blagovič Miran, izstop 27. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1300 Mešano kmeti-
jstvo;1412 Druge storitve za rastlinsko pri-
delavo; 02010 Gozdarstvo.

Sprememba družbene pogodbe, spreje-
ta na skupščini družbe dne 16. 9. 1999.

Rg-408996
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01000 z dne 27. 10.
1999 pri subjektu vpisa BLAUGELB, Pod-
jetje za založništvo, trgovino in turizem,
Murska Sobota d.o.o., sedež: Ulica ob

Kanalu 18, 9000 Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01416/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, osnovnega kapitala, družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5828627
Sedež: 9000 Murska Sobota, Sodna 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gyorek Miran, izstop

20. 9. 1999; Margan Urška, Ljubljana, Mlin-
ska 23, vstop 20. 9. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gyorek Miran, razrešen 20. 9. 1999;
direktorica Margan Urška, imenovana 20. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22320 Razmnoževanje video-
zapisov; 22330 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo 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 de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-

mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 65210 Finančni zakup
(leasing); 67130 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71320 Dajanje grad-
benih 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 video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje;

92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro 51.180 Posred-
ništvo specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., družba ne opravlja posred-
ništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov;
pod šifro 74.120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje ne opravlja revizijske dejavnosti; pod
šifro 67.130 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom, družba
opravlja samo posle menjalnice in zastav-
ljalnice.

Rg-409001
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00405 z dne 28. 10.
1999 pod št. vložka 1/01974/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev or-
ganizacijske enote zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5792037001
Firma: RAZVOJNI CENTER OBČIN:

LENDAVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE,
ODRANCI IN TURNIŠČE – ORGANIZACIJ-
SKA ENOTA: LOKALNA TURISTIČNA OR-
GANIZACIJA LENDAVA

Skrajšana firma: RAZVOJNI CENTER
OE LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZA-
CIJA LENDAVA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9220 Lendava, Kranjčeva uli-

ca 4
Ustanovitelji: Razvojni center občin: Len-

dava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Tur-
nišče-Lendva, Črenšovci, Kobilje, Odranci
es Turnišče Fejlesztesi Kozpontja, Lenda-
va, Partizanska ulica 46, vstop 23. 3. 1999,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kramar Helena, Lendava, Tomši-
čeva 3, imenovana 23. 3. 1999, zastopa
organizacijsko enoto brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 10. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Oglaševanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 75130 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 91110 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Pri dejavnosti pod šifro 74.140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, organizacij-
ska enota ne opravlja dejavnosti arbitraže in
posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Ime organizacijske enote v madžarskem
jeziku glasi: LENDVA, ČRENŠOVCI, KO-
BILJE, ODRANCI ES TURNIŠČE FEJLESZ-
TESI KOZPONTJA – SZERVEZESI
EGYSEG HELYI IDEGENFORGALMI SZER-
VEZET; skrajšano ime: FEJLESZTESI
KOZPONT – SZE HELYI IDEGENFOR-
GALMI SZERVEZET.

Pri vpisu podatkov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene (Pravilnik o
dopolnitvi pravilnika o načinu vodenja sod-
nega registra (Ur.l. RS št. 3/97).

Rg-409283
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00308 z dne 27. 10.
1999 pri subjektu vpisa POMURSKA
MADŽARSKA NARODNOSTNA SAMOU-
PRAVNA SKUPNOST, MURAVIDEKI MAG-
YAR NEMZETISEGI ONIGAZGATASI KO-
ZOSSEG, sedež: Partizanska 120, 9220
Lendava, pod vložno št. 3/00054/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo imena (firme), dejavnosti in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5782384
Firma: POMURSKA MADŽARSKA

SAMOUPRAVA MURAVIDEKI MAGYAR
ONKORMANYZAT

Sedež: 9220 Lendava, Partizanska
ulica 120

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pozsonec Maria, razrešena 7. 1.
1999 kot predsednica skupščine skupno-
sti; zastopnik Goncz Laszlo, razrešen 7. 1.
1999 kot tajnik skupnosti; zastopnik Bala-
sko Jozsef, razrešen 7. 1. 1999 kot pod-
predsednik izvršnega sveta skupnosti; za-
stopnik Tomka Gyrgy, Lendava, Partizanska
18, imenovan 7 .1. 1999, kot predsednik
zastopa samoupravo z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o nakupu in prodaji premičnega in
nepremičnega premoženja v skladu s skle-
pom skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1999:
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.

Pri vpisu imena (firme) subjekta in oseb-
nih imen zastopnikov so bile tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bi-
le dodatne oznake izpuščene (9.a člen Pra-
vilnika o načinu vodenja sodnega registra,
Ur. list RS št. 18/94 in 3/97/.

Rg-409438
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00017 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa SKUPNOST
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV
LENDAVA, NEVELESI INTEZETKO-
ZOSSEG LENDVA, sedež: Kidričeva 1,
9220 Lendava, pod vložno
št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imen ustanoviteljev,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5716497
Ustanovitelji: Dvojezična osnovna šola I

Lendava, Lendava, Kranjčeva 44, vstop
17. 12. 1992, vložek 60.028,50 SIT; Dvo-
jezična osnovna šola II Lendava, Lendava,
Kovačeva 13, vstop 17. 12. 1992, vložek
16.237,20 SIT; Dvojezična osnovna šola
Genterovci, Dobrovnik, Genterovci 8b, vs-
top 17. 12. 1992, vložek 16.642,40 SIT;
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Dvojezična osnovna šola Dobrovnik, Do-
brovnik, Dobrovnik 266j vstop
17. 12. 1992, vložek 18.842,10 SIT; Os-
novna šola Kobilje, Dobrovnik, Kobilje 32a,
vstop 17. 12. 1992, vložek 17.337,10 SIT;
Osnovna šola Turnišče, Turnišče, Prešer-
nova 2, vstop 17. 12. 1992, vložek
20,752,40 SIT; Osnovna šola Miško Kra-
njec, Velika Polana, Velika Polana 215b,
vstop 17. 12. 1992, vložek 32.677,10 SIT;
Osnovna šola Franceta Prešerna, Črenšov-
ci, Juša Kramarja 10, vstop 17. 12. 1992,
vložek 22.228,40 SIT; Osnovna šola
Odranci, Odranci, Prešernova 1, vstop
17. 12. 1992, vložek 16.410,90 SIT; Os-
novna šola Prežihovega Voranca, Bistrica,
Črenšovci, Srednja Bistrica 49b, vstop
17. 12. 1992, vložek 19.363,10 SIT; Glas-
bena šola Lendava, Lendava, Partizanska
64, vstop 17. 12. 1992, vložek
12.272 SIT; Vrtec Lendava, Lendava, Mo-
horjeva 1, vstop 17. 12. 1992, vložek
36.642,30 SIT – odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Budin Bojan, razrešen 28. 2. 1998
kot vodja; zstopnica Hanc Nada, Črenšov-
ci, Juša Kramarja 29, razrešena 30. 11.
1998 kot v.d. vodje skupnosti zavodov ter
dne 1. 12. 1998 imenovana za zastopnico,
ki kot vodja skupnosti zavodov zastopa brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74120 – Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, skupnost zavo-
dov ne opravlja revizijske dejavnosti.

Rg-409440
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00268 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa Podjetje za infor-
miranje, Murska Sobota d.d., sedež: Ar-
hitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/00088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5049512
Člani nadzornega sveta: Horvat Zver Maj-

da, Bakan Ficko Renata, Loparnik Dušan in
Krpič Anica, izstopili 12. 5. 1999 ter Belo-
glavec Dragutin, Emri Nevenka, Graj Jožef
in Praprotnik Nataša, vstopili 12. 5. 1999.

Rg-409441
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00443 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa VELETRGOVINA
POTROŠNIK d.d., sedež: Arhitekta Nova-
ka 2, 9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00163/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5000858
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Horvat Martin, Murska Sobota, Le-
davsko naselje 33, imenovan 12. 7. 1999.

Rg-409442
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01074 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa POMGRAD – NIZ-
KOGRADNJE, Splošno gradbeno podjet-
je, d.o.o., sedež: Bakovska cesta 33,

9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01468/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme družbe s temile podatki:

Matična št.: 5625157
Firma: POMGRAD – GRADNJE, Splo-

šno gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: POMGRAD– GRAD-

NJE d.o.o.

Rg-409443
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00429 z dne 19. 11.
1999 pri subjektu vpisa KRIŽEVSKE
OPEKARNE d.d., sedež: Boreci št. 49,
9242 Križevci pri Ljutomeru, pod vložno
št. 1/00086/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5034094
Firma: KRIŽEVSKE OPEKARNE d.o.o.
Sedež: 9242 Križevci pri Ljutomeru,

Boreci 49
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, izstop

20. 7. 1999; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 20. 7. 1999; Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, izstop
20. 7. 1999; udeleženci notranjega odku-
pa, izstop 20. 7. 1999; upravičenci interne
razdelitve, izstop 20. 7. 1999; Ziegelwerke
Gleinstatten Gesellschaft M.B.H. & Co KG,
Gleinstatten, Avstrija, Graschach 38, vstop
20. 7. 1999, vložek 461,697.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zidar Branko, Ljutomer, Kidričeva 71,
imenovan 12. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, izbrisana dne 19. 11. 1999:
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi;

Dejavnost, vpisana dne 19. 11. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami.

Pri vpisu firme edinega družbenika je bi-
la tuja črka z dodatno oznako vpisana tako,
da je bila dodatna oznaka izpuščena (9.a.
člen Pravilnika o načinu vodenja sodnega
registra, Ur. list RS 18/94 in 3/97).

Rg-409453
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/01102 z dne 22. 11.
1999 pri subjektu vpisa KARTONAŽA, Gra-
fično in embalažno podjetje Murska So-
bota d.d., sedež: Lendavska 1, 9000
Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00306/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039886
Člani nadzornega sveta: Cukrov Tomi-

slav in Geder Dalibor, izstop 2. 9. 1999 ter
Tanacek Drago in Hočevar Janez, vstop
2. 9. 1999.

Rg-409454
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00421 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa INTERING KON-
SALTING, Upravljanje in razvoj d.o.o., se-

dež: Arhitekta Novaka 13, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/02343/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 1277405
Pripojitev k družbi: SPLOŠNO GRAD-

BENO PODJETJE POMGRAD, Murska So-
bota, d.d., Murska Sobota, Štefana Kovača
10 (reg. vl. št. 1/853/00 tuk. sodišča) na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 17. 6.
1999. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

NOVA GORICA

Rg-407329
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00658 z dne 2. 9. 1999
pri subjektu vpisa GOINFO, Informatika,
gospodarske storitve in računalniški in-
ženiring, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Pr-
vomajska 37, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03050/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop in vstop družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5755468
Ustanoviteljica: GOSTOL – GORIŠKE

STROJNE TOVARNE, p.o., Nova Gorica, v
stečaju, Nova Gorica, Prvomajska 37, iz-
stopil 18. 1. 1999; Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
18. 1. 1999, vložila 118.768,20 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Na podlagi pravnomočnega sklepa tu-
kajšnjega sodišča opr. št. St 14/93 z dne
18. 1. 1999 se pri ustanovitelju GOSTOL,
p.o., v stečaju, vpiše kot ustanoviteljica Slo-
venska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 160.

Rg-407336
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00559 z dne 3. 9. 1999
pri subjektu vpisa ITOM, Zastopstvo in tr-
govina s področja železarstva in meta-
lurgije, d.o.o., sedež: Bazoviška 4, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03685/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo sedeža in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 1189395
Sedež: 5253 Čepovan, Lokovec 83
Osnovni kapital. 11,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mladovan Silvestra in Mla-

dovan Marko, izstopila 6. 7. 1999;
COMTECH ENGINEERING AND TRADING
S.R.L., Capriolo, Via Vittorio Emanuele 3,
vstopil 6. 7. 1999, vložil 11,500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Masieri Carlo, razrešen 6. 7. 1999;
direktor Stella Alessandro, Udine, Via Saci-
le 4, imenovan 6. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-407339
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00608 z dne 8. 9. 1999
pri subjektu vpisa PEGASUS, šola letenja,
d.o.o., sedež: Cvetlična 54, 5290 Šem-
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peter pri Gorici, pod vložno
št. 1/02771/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5697743
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Opekarniška cesta 31, Vrtojba
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnika Pavlin Marko, Šempeter pri Gorici,
Opekarniška c. 31, in Faganelj Valter, Šem-
peter pri Gorici, Ul. 9. septembra 247, ime-
novana 15. 7. 1999, kot pomočnika direk-
torja zastopata družbo brez omejitev.

Rg-407352
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00610 z dne 21. 9. 1999
pri subjektu vpisa PB & CO, Trgovina, go-
stinstvo, storitve, d.o.o., sedež: Goriške
fronte 35a, 5290 Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/02906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika,
spremembo poslovnega deleža in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5733065
Ustanovitelj: Nemec Jana, izstopila

12. 7. 1999; Peršič Igor, Šempeter pri Go-
rici, Goriške fronte 35a, vstopil 14. 3.
1994, vložil 180.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Nemec Jana, razrešena 30. 6.
1999; direktor Peršič Igor, imenovan 30. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-407354
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00935 z dne 21. 9. 1999
pri subjektu vpisa FURLAN, Stavbno klju-
čavničarstvo, d.o.o., sedež: Cesta 70,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01557/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev akta in kapitala z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5469295
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Mitjan, Ajdovščina,

Cesta 70, vstopil 12. 2. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Furlan Matej, Ajdovščina, Cesta 70,
imenovan 1. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina
iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz druge-
ga sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-

zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Pro-
izvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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 ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-

delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-407355
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00568 z dne 21. 9. 1999
pri subjektu vpisa MOBEL, Proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Vipava, sedež:
Vrhpolje 73b, 5271 Vipava, pod vložno
št. 1/01622/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža, povečanje osnovnega kapita-
la, razširitev in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5470994
Firma: SLUGA, Trgovina z gradbenim

materialom, d.o.o.
Skrajšana firma: SLUGA, d.o.o.
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška ce-

sta 72
Osnovni kapital: 9,313.000 SIT
Ustanovitelja: Sluga Elvira, vstopila

15. 1. 1991, vložila 3,352.680 SIT, in Slu-
ga Stojan, vstopil 22. 4. 1994, vložil
5,960.320 SIT, oba iz Vipave, Vrhpolje
73b, odgovornost: ne  odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Sluga Elvira, imenovana 27. 7.
1999.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1999 : 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
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mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-407361
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 98/00795 z dne 23. 9. 1999
pri subjektu vpisa PERTOVT, Proizvodnja,
trgovina, gostinstvo, d.o.o., Levpa, se-
dež: Levpa 7b, 5214 Kal nad Kanalom,
pod vložno št. 1/01580/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in družbenikov, razširitev de-
javnosti, spremembo zastopnika in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5479525
Firma: LEVPLAST, Proizvodnja in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: LEVPLAST, d.o.o.
Ustanovitelji: Pertovt Srečko, Kal nad Ka-

nalom, Levpa 7b, vstopil 30. 11. 1990, vlo-
žil 161.590 SIT, Ipavec Miran, Kanal, Ko-
lodvorska 15, vstopil 19. 10. 1998, vložil
315.100,50 SIT, Azzalini Bruno, Coneglia-
no, Via Mangesa 69, vstopil 19. 10. 1998,
vložil 412.054,50 SIT, Boscarol Silvano,
Valvasone, Loc. Ponte della Delizia 10, vsto-
pil 19. 10. 1998, vložil 412.054,50 SIT,
Frandolič Robert, Kanal, Stresova 13, vsto-
pil 19. 10. 1998, vložil 161.590 SIT, Pertovt
Marinka, Kal nad Kanalom, Levpa 7b, vstopila
19. 10. 1998, vložila 153.510,50 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Boscarol Silvano, imenovan 19. 10.
1998, in direktor Pertovt Srečko, ponovno
imenovan 19. 10. 1998, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1998: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje.

Družbena pogodba z dne 19. 10. 1998.

Rg-407363
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01286 z dne 23. 9. 1999
pri subjektu vpisa TASKOGRAD, Gradbe-
ništvo in storitve, d.o.o., sedež: Tolmin-
skih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03720/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 1199811
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristki Gregorič Jordanki, ki je bila raz-
rešena 20. 8. 1999.

Rg-407364
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01483 z dne 23. 9. 1999
pri subjektu vpisa ASTIS, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Cankarjeva 78, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1189280
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne po-
šte; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407367
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01485 z dne 24. 9. 1999
pod št. vložka 1/03942/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462466
Firma: PEKARNA MIŠ MAŠ KELHER &

CO., Pekarstvo, slaščičarstvo, šiviljstvo
in pisarniške storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: PEKARNA MIŠ MAŠ
KELHER & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 5220 Tolmin, Gabrje št. 27a
Ustanoviteljici: Kelher Alenka in Kelher

Klementina, obe iz Tolmina, Gabrje št. 27a,
vstopili 14. 9. 1999, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega pe-
rila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-407377
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00683 z dne 27. 9. 1999
pri subjektu vpisa IKA, Industrijska kon-
fekcija Ajdovščina, d.d., sedež: Tovar-
niška 24, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
in spremembo pri članu nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5144124
Član nadzornega sveta: Leban Jožef, po-

novno vstopil 26. 8. 1999.

Rg-407872
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01501 z dne 4. 10. 1999
pod št. vložka 1/03945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1459180
Firma: OPALIKA, Turizem, trgovina,

gostinstvo in elektrostoritve, d.o.o.
Skrajšana firma: OPALIKA, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Mladin-
ska ulica 2

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lapajne Neva in Lapajne

Ivo, oba iz Spodnje Idrije, Mladinska ulica
2, vstopila 2. 9. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Lapajne Neva, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Lapajne Ivo, ime-
novana 2. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 4010
Oskrba z elektriko; 4531 Električne inšta-
lacije; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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, sladkronimi izdelki; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 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 stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 5510 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov,
druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-407873
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00322 z dne 4. 10. 1999
pri subjektu vpisa SIKON, Posredništvo in
trgovina, d.o.o., Idrija, sedež: Arkova 2a,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5482666
Ustanovitelj: Sever Bojan, izstopil 31. 1.

1996; Tominec Primož, Idrija, Študentov-
ska 38, vstopil 31. 1. 1996, vložil
1,288.500 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-407874
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01518 z dne 5. 10. 1999
pri subjektu vpisa SLOVENSKI PLINOVO-
DI, Podjetje za projektiranje, izgradnjo
ter distribucijo plina, d.o.o., sedež: Ulica
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03745/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5697646
Ustanovitelj: COSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Rovigo, Viale delle Industrie 9, vsto-
pil 30. 7. 1992, vložil 965,027.620,78
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; SKB –
NEPREMIČNINE & LEASING, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 54, izstopil 22. 9. 1999.

Rg-407875
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00609 z dne 5. 10. 1999
pri subjektu vpisa MIK, Podjetje za sveto-
vanje, organiziranje, storitve in trgovi-
no, d.o.o., Lapajnetova 7, Idrija, sedež:
Lapajnetova 7, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/01584/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča dopolnitev in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5469945
Osnovni kapital: 3,016.464,10 SIT
Ustanoviteljica: Kermavnar Ingrid, Idrija,

Bazoviška 3, vstopila 14. 2. 1991, vložila
3,016.464,10 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-407876
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01538 z dne 5. 10. 1999
pri subjektu vpisa FRINOX-FRATNIK, pod-
jetje za kooperacijo in proizvodnjo hi-
drosanitarnih proizvodov, d.o.o., Tolmin,
Cankarjeva 4a, sedež: Cankarjeva 4a,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/00576/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5310792
Firma: FRINOX FRATNIK, d.o.o., Arhi-

tekturno projektiranje
Skrajšana firma: FRINOX Fratnik, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 20510

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Iz-
dajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in
periodike; 22150 Drugo založništvo;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 25220 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 26210 Proizvodnja gospodinj-
ske in okrasne keramike; 26660 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 28120 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28520 Splošna mehanična dela;
28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 29130 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 33500 Proizvod-
nja ur; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja
bižuterije; 36630 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debe-
lo 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; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52240 Trgovina a drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno
z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost pa-
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pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 52730 Popravilo ur, nakita; 52740
Druga popravila, d.n.; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, kar-
tiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim po-
vezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92521 Dejav-
nost muzejev.

Rg-407877
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01487 z dne 6. 10. 1999
pri subjektu vpisa KAMŠT, Podjetje za pro-
jektiranje, izvajanje in nadzor, d.o.o., se-
dež: Mestni trg 11, 5280 Idrija, pod vlož-
no št. 1/00819/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5344948
Ustanovitelj: Carl Ljubomir, izstopil

15. 6. 1999, in Jereb Silvester, izstopil
25. 8. 1999; Carl Anton, Idrija, Gorska pot
4, vstopil 25. 8. 1999, vložil 600.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-407878
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01486 z dne 6. 10. 1999
pri subjektu vpisa CARL & K, Podjetje za
trgovino in gostinstvo, d.o.o., sedež:
Mestni trg 11, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/02232/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5586313
Ustanovitelj: Carl Ljubomir, izstopil

15. 6. 1999; Carl Anton, Idrija, Gorska pot
14, vstopil 17. 2. 1992, vložil 1,155.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Carl Ljubomir, razrešen 15. 6. 1999;
direktor Carl Anton, imenovan 18. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-407884
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01495 z dne 7. 10. 1999
pod št. vložka 1/03946/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1461974
Firma: RRA SEVERNE PRIMORSKE,

Regijska razvojna agencija, d.o.o., Nova
Gorica

Skrajšana firma: RRA SEVERNE PRI-
MORSKE, d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Trg E. Kar-
delja 3

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljice: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
525.000 SIT, Mestna občina Nova Gorica,
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, vloži-
la 360.000 SIT, Občina Brda, Dobrovo, Trg
25. maja 2, vložila 200.000 SIT, Občina
Kanal, Kanal, Trg svobode 23, vložila
200.000 SIT, Občina Miren-Kostanjevica,
Miren, Miren 129, vložila 200.000 SIT, Ob-
čina Šempeter-Vrtojba, Šempeter pri Gori-
ci, C. goriške fronte 11, vložila 360.000
SIT, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Slovenska cesta 41, vložila 200.000
SIT, in Območna obrtna zbornica Nova Go-
rica, Nova Gorica, Gradnikove brigade 6,
vložila 55.000 SIT – vstopile 2. 9. 1999,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuga Lucijan, Nova Gorica, Lemuto-
va 6, imenovan 2. 9. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-407885
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01499 z dne 7. 10. 1999
pri subjektu vpisa KMETIJSKO VETERI-
NARSKI ZAVOD, Nova Gorica, p.o., se-
dež: Pri Hrastu 18, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5051754
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Trošt Jerneja, razrešena 26. 8.
1999; zastopnik Bric Vitomir, Dobrovo, Hru-
ševje 10, imenovan 26. 8. 1999, kot v.d.
direktorja zastopa zavod brez omejitev.

Rg-407886
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00577 z dne 18. 10. 1999
pri subjektu vpisa GORIŠKA, Trgovina in
storitve, d.d., Nova Gorica, sedež: Gre-
gorčičeva 19, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00705/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, dejavnosti, pooblastil zastopnika,
članov nadzornega sveta in statuta ter pred-
ložitev zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5001552
Firma: MERCATOR-GORIŠKA, Trgovi-

na in storitve, d.d.
Skrajšana firma: MERCATOR-GORIŠ-

KA, d.d.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Makuc Silvan, Nova Gorica, Stara
gora 6, imenovan 19. 5. 1997.

Člani nadzornega sveta: Abram Edvard,
Jereb Dušan, Pavšič Emil, Pahor Mirjan in
Tomažič Franc, izstopili 3. 8. 1999; Sedej
Marjan in Žekar Jelka, vstopila 3. 8. 1999,
ter Lovišček Božidar, ponovno vstopil 3. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999:
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 3. 8. 1999.

Rg-407887
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01500 z dne 19. 10. 1999
pri subjektu vpisa NATURAL JUST, Trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Partizanska
27, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5833710
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica 25.

junija št. 1h.

Rg-407888
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01227 z dne 19. 10. 1999
pri subjektu vpisa MERCATOR-GORIŠKA,
Trgovina in storitve, d.d., sedež: Gregor-
čičeva 19, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00705/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti v skla-
du s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5001552
Dejavnost, izbrisana 19. 10. 1999:

15811 Dejavnost pekarn; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 80220 Srednješol-
sko poklicno in strokovno izobraževanje.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999:
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
slaščic; 51210 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 51340 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52720 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 80220 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje; Srednješolsko teh-
nično in poklicno izobraževanje.

Rg-407889
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01555 z dne 20. 10. 1999
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pri subjektu vpisa OKUS, Podjetje za
opravljanje gostinskih in hotelskih stori-
tev, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. kor-
pusa 96, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00527/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5143349
Sedež: 5250 Solkan, IX. korpus 65.

Rg-407890
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00563 z dne 20. 10. 1999
pri subjektu vpisa TIK, Tovarna igel Koba-
rid, d.o.o., sedež: Goriška cesta 5a,
5222 Kobarid, pod vložno
št. 1/00145/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5034035
Dejavnost, izbrisana 20. 10. 1999:

2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 51460 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje.

Pri šifri dejavnosti K 74.60 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje družba lahko
opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-407891
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01554 z dne 20. 10.
1999 pri subjektu vpisa SLOVENSKI
PLINOVODI, Podjetje za projektiranje,
izgradnjo ter distribucijo plina, d.o.o.,
sedež: Ulica 25. junija 1b, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03745/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča izstop in
vstop družbenika in izbris zastavne pravice
na poslovnem deležu družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5697646
Ustanovitelj: METANODOTTI PADANI

S.P.A., Rovigo, Viale delle Industrie 9, in
COSTRUZIONI DONDI S.P.A., Rovigo, Via-
le delle Industrie 9, izstopila 7. 10. 1999;
ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemelj-
skega plina, d.o.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 7, vstopil 7. 10. 1999, vložil
965,109.055,50 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Izbriše se zastavna pravica, vpisana s
sklepom Srg 553/99 z dne 21.7. 1999, na
podlagi zastavne pogodbe v notarskem za-
pisu SV 426/99 z dne 20. 7. 1999, ker so
pogodbene obveznosti izpolnjene in je za-
stavna pravica s tem prenehala.

Rg-407892
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01552 z dne 20. 10. 1999
pri subjektu vpisa VARKO, Proizvodnja in
trgovina, Podraga, d.o.o., sedež: Podra-
ga 90a, 5272 Podnanos, pod vložno
št. 1/00821/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala

in spremembo osnovnega vložka, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5370213
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žorž Ivan Daniel, Podnanos,

Podraga 90a, vstopil 20. 1. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Žorž Jože, Podnanos, Podraga 90a,
imenovan 11. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Pro-
izvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigal-
nih in transportnih naprav; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen 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;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-407893
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01493 z dne 20. 10. 1999
pri subjektu vpisa GORIŠKE OPEKARNE,
d.d., sedež: Merljaki št. 7, 5292 Renče,
pod vložno št. 1/00488/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5095085
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 9002

Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov.

Rg-407894
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01568 z dne 20. 10. 1999
pri subjektu vpisa BETRI, trgovina, posre-
dovanje, storitve, d.o.o., sedež: Milojke
Štrukelj 62, 5250 Solkan, pod vložno
št. 1/03923/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 1429256
Sedež: 5000 Nova Gorica, Grčna 1.

Rg-407895
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01226 z dne 20. 10. 1999
pod št. vložka 1/03947/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451332
Firma: INVALIDSKO PODJETJE

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

govornostjo
Sedež: 5220 Tolmin, Poljubinj 89c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Tolmin, Tolmin, Ul.

padlih borcev 1b, vložila 210.000 SIT, AET
TOLMIN, d.o.o.; Tolmin, Poljubinj 89, vložil
630.000 SIT, Soško gozdno gospodarstvo,
Tolmin, d.d., Tolmin, Brunov drevored 13,
vložilo 630.000 SIT, BAČA, Tovarna volne-
nih izdelkov, d.d., Podbrdo, Podbrdo 67,
vložila 210.000 SIT, ALPKOMERC TOL-
MIN, Trgovina in gostinstvo, d.d., Most na
Soči, Postaja 4, vložil 210.000 SIT, in TIK,
Tovarna igel Kobarid, d.o.o., Kobarid, Go-
riška 5a, vložil 210.000 SIT – vstopili 22. 7.
1999, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čibej Ljubo, Tolmin, Bazoviška ulica
9, imenovan 22. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
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kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in
vozila; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 5521 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85324 Druge socialne
dejavnosti; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-407895a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01574 z dne 21. 10. 1999
pri subjektu vpisa INVALIDSKO PODJETJE
POSOČJE, d.o.o., sedež: Poljubinj 89c,
5220 Tolmin, pod vložno št. 1/03947/00
vpisalo v sodni register tega sodišča popra-
vo sklepa opr. št. Srg 1574/99 z dne
21. 10. 1999 z vpisom pravilne firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 1451332
Firma: INVALIDSKO PODJETJE

POSOČJE, d.o.o.

Rg-407897
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01549 z dne 21. 10. 1999
pod št. vložka 1/03949/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462776
Firma: IKO TRADE, Uvoz-izvoz in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: IKO TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5293 Volčja Draga, Vogr-

sko54
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Žižmond Edvin, Volčja Dra-

ga, Vigrsko 136, Sadikaj Sadik, Renče, Lu-
kežiči 19, in Macuzzi Bogdan, Gorizia, Via
Brigata Re 20a, vstopili 30. 9. 1999, vložili
po 700.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žižmond Edvin, imenovan 30. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
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na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkronimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-407900
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00337 z dne 21. 10. 1999
pri subjektu vpisa BALOH & BRUS, Trgovi-
na, turizem in gostinstvo, d.n.o., sedež:
Podbela 10, 5223 Breginj, pod vložno
št. 1/03380/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža, vstop družbenika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5835526
Firma: MARCOLA & CO., Trgovina, tu-

rizem in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MARCOLA & CO.,

d.n.o.
Sedež: 5222 Kobarid, Stresova uli-

ca 18
Ustanovitelj: Kramar Valter, Breginj, Pod-

bela 40, vstopil 30. 9. 1999, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Kramar Valter, imenovan 30. 9.
1999.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999:
01132 Sadjarstvo; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 5522 Dejav-
nost kampov; 55220 Dejavnost kampov;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-

mopostrežnih restavracij, picerij; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 De-
javnost taksistov; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-407901
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00366 z dne 21. 10. 1999
pri subjektu vpisa ALAMAN AVMEDOSKI,
Promet z nepremičninami, gradbeni in-
ženiring, marketing, prevoz blaga, trgo-
vina, gostinstvo in turizem ter posredo-
vanje, d.o.o., Šempeter, sedež: Ošlje
št. 4, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vlož-
no št. 1/03102/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih deležev ter uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5765854
Ustanovitelja: Avmedoski Kanija, Struga,

Podgorci, vstopil 1. 6. 1995, vložil 510.000
SIT, in Avmedoski Alaman, Šempeter pri
Gorici, Ošlje št. 4, vstopil 4. 5. 1993, vložil
1,158.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 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 de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo;  5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo

s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
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knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja.

Rg-407903
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01505 z dne 22. 10. 1999
pri subjektu vpisa GOPEK, Proizvodnja
strojev za živilsko industrijo, Nova Gori-
ca, d.d., sedež: Prvomajska 37, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5883059
Člani nadzornega sveta: Cotič Damijan,

Kerševan Rajko, Kokelj Miran, Zgonik Vik-
tor in Prinčič Dušan, izstopili 14. 9. 1999;
Rot Alojz, Kušar Bojan, Lovrič Bojan, Pavle-
tič Robert in Stepanič Darjo, vstopili 14. 9.
1999.

Rg-407907
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00654 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa SOŠKO GOZDNO GOS-
PODARSTVO TOLMIN, d.d., sedež: Bru-
nov drevored 13, 5220 Tolmin, pod vlož-
no št. 1/00132/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne družbe in spremembo statuta družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5163757
Sprememba statuta z dne 24. 8. 1999.

Rg-407908
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01491 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa UPANJE, Mednarodni
krščanski literarni in glasbeni servis,
d.o.o., sedež: Slovenska cesta 13, 5281
Spodnja Idrija, pod vložno
št. 1/03914/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča vstop družbenika in spremembo
poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 1459171
Ustanovitelja: Veladžič Izet, Ankaran, Hr-

vatinova ulica 7, vstopil 5. 8. 1999, vložil
100.000 SIT, in Dilweg Martinus Cornelis,
Zoetermeer, Jonkerbos 212, vstoil 12. 5.
1999, vložil 2,000.000 SIT – odgovornost:
ne  odgovarjata.

Rg-407909
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01560 z dne 26. 10. 1999
pri subjektu vpisa ARCTUR, Računalniški
inženiring, Nova Gorica, d.o.o., sedež:
Erjavčeva 1, 5000 Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/02044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5562325
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Ilijaš Tomi, Nova Gorica, Er-

javčeva 1, vstopil 17. 1. 1992, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-407911
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01526 z dne 26. 10.
19999 pri subjektu vpisa ALCATRAZ, Go-
stinstvo-turizem-storitve, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Vojkova 61, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/03462/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5889243
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Rg-407915
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01546 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa Kabelska televizija No-
va Gorica, sedež: Erjavčeva 4, 5000 No-
va Gorica, pod vložno št. 1/03566/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5925649
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Korenč Rajmund, Nova Gorica, Ko-
sovelova 10, razrešen 20. 10. 1999 in po-
novno imenovan 21. 10. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-407916
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01547 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa INTEGRAL, Avtobusni
promet PRIMORSKA, d.o.o., sedež: Vod-
nikova 2, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00728/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
in naslovov družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5107750
Ustanovitelji: Hrovat Anton, Ljubljana,

Ane Ziherlove 8, vložil 870.000 SIT, Nanut
Dragotin, Idrija, Mrakova 48, vložil
1,680.000 SIT, Nanut Rozalija, Idrija, Mra-
kova 48, vložila 718.000 SIT, Rupnik Mari-
ja, Idrija, Mrakova 48, vložila 716.000 SIT,
Kacin Alojzija, Idrija, Arkova ul. 6, vložila
540.000 SIT, Jereb Peter, Spodnja Idrija,
Rožna 10b, vložil 410.000 SIT, Tušar Aloj-
zij, Cerkno, Šebrelje 5a, vložil 870.000 SIT,
Vidmar Roman, Idrija, Kobalova 11, vložil
870.000 SIT, in Hrovat Magdalena, Ljublja-
na, Ane Ziherlove 8, vložila 340.000 SIT –
vstopili 3. 2. 1995, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1998.

Rg-407917
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01509 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa VARNOST, Podjetje za
varovanje premoženja, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00416/00
vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenikov in spremembo poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5174546
Ustanovitelja: Brecelj Jurij, izstopil 22. 7.

1999, ter Rijavec Darjo in Humar Miroslav,
izstopila 2. 9. 1999; Ipavec Egon, Nova Go-
rica, Vinka Vodopivca 69, vstopil 15. 10.
1994, vložil 3,480.000 SIT, in INTER-
TRONICS, Alarmnovarnostni sistemi, d.o.o.,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 9, vstopil
20. 1. 1998, vložil 16,980.000 SIT – od-
govornost: ne  odgovarjata.

Rg-407918
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01548 z dne 27. 10. 1999
pri subjektu vpisa HL INŽENIRING HAREJ
& CO., Računalništvo, d.n.o., Zalošče, se-
dež: Zalošče 60, 5294 Dornberk, pod
vložno št. 1/00562/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5321727
Ustanovitelj: Harej Ljubo, Dornberk, Za-

lošče 60, vstopil 25. 12. 1989, vložil 2.000
SIT, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem; Jamšek Andrej, izstopil 27. 10.
1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Jamšek Andreju, ki je bil razre-
šen 5. 10. 1999.

Rg-407919
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01510 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa INTERTRONICS, Alarm-
novarnostni sistemi, d.o.o., Nova Gori-
ca, sedež: Gradnikove brigade 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01903/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5531942
Člani nadzornega sveta: Ipavec Egon,

Dornik Vera in Ostanek Matjaž, ponovno
vstopili 23. 3. 1999.
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Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti K 74.60 lahko družba
opravlja samo dejavnost varovanja.

Rg-407920
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01556 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa VARMONT, Varilstvo in
ključavničarske storitve, d.o.o., Nova Go-
rica, sedež. IX. Korpus 106, 5250 Sol-
kan, pod vložno št. 1/02732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694493
Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.

Rg-407921
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01559 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa H & D, Turizem in po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Prešerno-
va 4, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/03858/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in osnovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 1338382
Osnovni kapital: 83,183.332,51 SIT
Ustanovitelj: AVALON CASINO DEVELOP-

MENT C.V., Hoofdorp, Tuinweg 6-10, vstopil
30. 9. 1998, vložil 83,183.332,51 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Rg-407922
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01566 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa ELEKTRA, Elektro inženi-
ring, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Goriška 33,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01473/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5470358
Sedež. 5270 Ajdovščina, Bevkova uli-

ca 13.

Rg-407924
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01571 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa BAČA, Tovarna volne-
nih izdelkov, d.d., sedež: Podbrdo 67,
5243 Podbrdo, pod vložno
št. 1/00012/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034221
Član nadzornega sveta: Simčič Goran,

izstopil 12. 7. 1999; Abram Edvard, vstopil
12. 7. 1999.

Rg-407925
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01550 z dne 28. 10. 1999
pri subjektu vpisa M.REPIČ, Tekstilna ga-
lanterija, posredništvo in trgovina, d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Goriška cesta 25b,
5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/03482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo poslovnih deležev, spremem-
bo sedeža, popravek imena družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5897475
Sedež: 5270 Ajdovščina, IV. preko-

morske brigade 61c
Osnovni kapital: 14,100.000 SIT
Ustanovitelji: Repič Nikolaj-Franc, Aj-

dovščina, Ul. bazoviške brigade 5, vložil
8,460.000 SIT, Repič Manca, Ajdovščina,
Lavričeva cesta 14, vložila 2,820.000 SIT,
in Repič Primož, Ajdovščina, Ul. bazoviške
brigade 5, vložil 2,820.000 SIT – vstopili
18. 9. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Repič Nikolaj-Franc, imenovan 31. 3.
1995.

Dejavnost, izbrisana 28. 10. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov.

Rg-407926
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01551 z dne 29. 10. 1999
pri subjektu vpisa TOL, Ekonomsko sveto-
vanje, d.o.o., Tolmin, sedež: Bevkova
ul. 2, 5220 Tolmin, pod vložno
št. 1/02808/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5707226
Dejavnost, izbrisana 29. 10. 1999:

1110 Pridobivanje nafte in zemeljskega pli-
na; 1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem
nafte in zemeljskega plina, brez iskanja na-
hajališč; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5522 Dejav-
nost kampov; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov.

Rg-407927
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01578 z dne 29. 10. 1999
pri subjektu vpisa SAOP, Računlništvo,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Cankarjeva
62, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00994/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža, vstop družbenika in spre-
membo poslovnih deležev ter povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5383129
Firma: SAOP, Računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SAOP, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ce-

sta goriške fronte št. 46
Osnovni kapital: 119,529.000 SIT
Ustanovitelji: Grebenjak Miran, Nova Go-

rica, Gregorčičeva 14, Lozej Radivoj, Nova
Gorica, Cankarjeva 17, Mrhar Marjan, No-
va Gorica, Cankarjeva 20, Mugerli Bogdan,
Nova Gorica, Veluščkova 11, Strgar Edo,
Nova Gorica, Kidričeva 30, Šinigoj Sonja,
Dornberk, Vodnikova 45, Šturm Robert, No-
va Gorica, Cankarjeva 11, in Tomšič Mar-
ko, Renče, Bilje 48, vstopili 3. 4. 1990,
Rodman Peter, Nova Gorica, Kromberška
cesta 10, vstopil 1. 1. 1996, in Puc Tomaž,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 52, vsto-
pil 7. 10. 1999, vložili po 11,952.900 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-407928
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01576 z dne 29. 10. 1999
pri subjektu vpisa VO-GO/LEASING, d.o.o.,
sedež: Vipavska 13, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/01065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, izstop družbeni-
ka, spremembo poslovnih deležev, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo članov nadzornega sve-
ta in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5383641
Firma: VOGO LEASING, d.o.o.
Skrajšana firma: VOGO, d.o.o.
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Žni-

darčičeva 19
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Ustanovitelj: Ljubljanska banka Komer-
cialna banka, d.d., Nova Gorica, Kidričeva
11, izstopila 29. 7. 1999; DAIMOND, Tr-
govina in zastopanje, d.o.o., Nova Gorica,
Solkan, IX. korpus 35, vstopil 8. 6. 1994,
vložil 15,884.750 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Člani nadzornega sveta: Tovornik Srdan,
Bevčič Albert in Gatnik Igor, izstopili 23. 2.
1999; Makorič Vladimir, Budin Peter in Ra-
jer Pave, vstopili 23. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil

v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-407929
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/01575 z dne 29. 10. 1999
pri subjektu vpisa STATERA, Uvoz-izvoz-di-
stribucija, d.o.o., sedež: Neblo 1a, 5212
Dobrovo, pod vložno št. 1/00843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5358027
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Reja Marko, Dobrovo, Neb-

lo 1a, vstopil 28. 3. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1999: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01131 Vino-
gradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU Štev. broširanih izvodov

Štev. vezanih izvodov

q ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

ZAKZAKZAKZAKZAKON O SPLON O SPLON O SPLON O SPLON O SPLOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAOŠNEM UPRAVNEM  POSVNEM  POSVNEM  POSVNEM  POSVNEM  POSTTTTTOPKUOPKUOPKUOPKUOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Toneta Jerovška,
predgovorom prof. dr. Gorazda Trpina in stvarnim kazalom
Zakon o splošnem upravnem postopku sodi med predpise, ki jih mora dobro poznati najširši krog ljudi. Po njem
odločajo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil o naši usodi ali, kakor je
zapisano v prvem členu zakona: o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih
strank.

Zakon bo začel veljati 1. aprila 2000. V mesecih pred njegovo uveljavitvijo, je v predgovoru nove knjige poudaril
državni sekretar v Ministrstvu za notranje zadeve Gorazd Trpin, bodo morali javni uslužbenci izoblikovati tudi nov
vrednostni odnos do boljšega delovanja države  v razmerju do posameznikov.

Nekdanji ustavni sodnik prof. dr. Tone Jerovšek v obširnem uvodu največ pozornosti namenja primerjavi veljavnih in
novih zakonskih določb. Pojasnila so namenjena tudi razlagi teoretičnih izhodišč novega ZUP pri praktični uporabi
posameznih načel upravnega postopka.

Cena broširane izdaje: 3888 SIT z DDV 10509
Cena vezane izdaje: 4320 SIT z DDV 10510

ZAKON O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT)
Sredi februarja je začel veljati nov Zakon o upravnih taksah. Takse se plačujejo, poudarja zakon v 1. členu, samo za
tiste spise in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona. Tarifnih številk je kar 98, saj so z uveljavitvijo zakona
prenehale veljati vse določbe o plačevanju taks v zakonih o veterinarstvu, zdravstvenem varstvu rastlin, meroslovju
itd., kakor tudi vsi občinski odloki o upravnih taksah.

Cena 1026 SIT z DDV 10520
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PARLAMENTARNA PREISKAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

mag. Miroslav Mozetič

PARLAMENTARNA PREISKAVA
v pravnem sistemu Republike Slovenije

Razmeroma pičel izplen parlamentarnih preiskav, ki jih je doslej uvedel Državni zbor Republike
Slovenije, opozarja, da je na tem področju še kopica normativnih in praktičnih vrzeli. Dosedanji
poslanec državnega zbora Miroslav Mozetič je svoje preučevanje v okviru magistrskega študija
usmeril zlasti na v praksi najbolj aktualna in pravno sporna vprašanja dopustnih meja preiskave in
pooblastil preiskovalne komisije.

Študija ni torej zanimivo branje le za poslance, ki odločajo o uvedbi parlamentarne preiskave,
temveč tudi za pravosodje in vse tiste, ki so tako ali drugače vpleteni v odkrivanje različnih
nepravilnosti, ki jih preiskujejo poslanci.

3186 SIT z DDV

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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