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Sodni register

CELJE

Rg-432
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02897 z dne 13. 9. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO POD-
JETJE ŠENTJUR, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 18, sedež: Leona Dobrotinška 18,
3230 Šentjur pri Celju, pod vložno
št. 1/02509/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča navedbo družbenika pod št. 2 v
Srg 476/96 s temile podatki:

Matična št.: 5466016
Ustanovitelj: VIPA INVEST 2, d.d., Nova

Gorica, Kidričeva 7, vstopil 15. 4. 1996,
vložil, 1,299.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-445
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00879 z dne 8. 9. 1999 pod št.
vložka 1/07010/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1450972
Firma: ADRIA GROUP, proizvodnja,

storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Cesta I. št. 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolenc Marko, Velenje,

Cesta I. št. 7, vstopil 18. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Marko, imenovan 18. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 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; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6021 Drug kopenski potniški promet na re-
dnih linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6220 Izredni zračni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vo-
dnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-2901
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00132 z dne 28. 10. 1999 pri
subjektu vpisa ČEŠNOVAR, podjetje za
predelavo lesa in cestni promet, d.o.o.,
Rečica ob Savinji, Sp. Rečica 68, se-
dež: Sp. Rečica 68, 3332 Rečica ob
Savinji, pod vložno št. 1/03315/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in zastopnika, spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo pri

družbenikih in izbris osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5577896
Firma: ČEŠNOVAR & CO, družba za

predelavo lesa in cestni promet, d.n.o.
Skrajšana firma: ČEŠNOVAR & CO,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Češnovar Jožica in Češno-

var Franc, oba iz Rečice ob Savinji, Sp.
Rečica 68, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 20. 1. 1997, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Če-
šnovar Franc, razrešen 20. 1. 1997 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in družbenica Če-
šnovar Jožica, imenovana 20. 1. 1997, ki
je izvzeta iz zastopanja kot družbenica, in
20. 1. 1997 imenovana za prokuristko.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proiz-
vodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na 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,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na dro-
bno 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; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na dro-
bno 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 dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-2903
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02856 z dne 18. 10. 1999 pri
subjektu vpisa JELŠA, Trgovsko podjetje,
d.d., Šmarje pri Jelšah, sedež: Aškerčev
trg 14, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod vlož-
no št. 1/00129/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika 3. skup-
ščine z dne 27. 8. 1999, spremembo fir-
me, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo statuta in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5025362
Firma: MERCATOR – JELŠA, trgovina,

d.d., Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: MERCATOR – JELŠA,
d.d.

Član nadzornega sveta: Aralica Marjan,
izstopil 27. 8. 1999; Gorjup Samo, vstopil
27. 8. 1999.

Dejavnost, izbrisana 18. 10. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev.

Dejavnost, vpisana 18. 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; 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; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo 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; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5226 Trgovi-
na na drobno s tobačnimi izdelki; 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;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 De-
javnost menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6412 Kurirska dejavnost, razen javne poš-
te; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov

v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov.

Opombi: pri šifri 5118 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov; pri šifri 6713 le dejavnost
menjalnic in zastavljalnic.

Zapisnik skupščine z dne 27. 8. 1999.
Sprememba statuta z dne 27. 8. 1999.

Rg-2909
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00218 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa CELJSKE LEKARNE CE-
LJE, p.o., Celje, sedež: Vodnikova 1,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00312/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo imena, sedeža in ustanoviteljic,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5053617000
Firma: CELJSKE LEKARNE, javni za-

vod
Sedež: 3000 Celje, Miklošičeva 1
Ustanoviteljice: Mestna občina Celje,

Celje, Trg Celjskih knezov 9, Občina Kozje,
Kozje, Kozje 37, Občina Laško, Laško, Me-
stna ulica 2, Občina Radeče, Radeče, Mila-
na Majcna 1, Občina Rogaška Slatina, Ro-
gaška Slatina, Izletniška ulica 2, Občina Ro-
gatec, Rogatec, Ceste 11, Občina Sloven-
ske Konjice, Slovenske Konjice, Stari trg
29, Občina Šentjur pri Celju, Šentjur, Me-
stni trg 10, Občina Šmarje pri Jelšah, Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Občina Što-
re, Štore, Cesta XIV. div. 15, Občina Vita-
nje, Vitanje, Grajski trg 1, Občina Vojnik,
Vojnik, Keršova 1, in Občina Zreče, Zreče,
Cesta na Roglo 13b, vstopile 21. 5. 1996,
odgovarjajo omejeno subsidiarno.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Rg-2910
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01139 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa AVTO CELJE, Trgovina in
servisno remontno podjetje, d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11, sedež: Ljubljanska
c. 11, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00359/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5071330
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

na uprave Leskovšek Stanko in Pogelšek
Franc, razrešena 7. 5. 1998, ter predse-
dnik uprave Kregar Vili, razrešen 28. 8.
1998, predsednik uprave Guzej Anton, Ce-
lje, Kajuhova ulica 7, imenovan 28. 8.
1998, zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave.

Rg-2911
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00755  z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa FARMIN, Inženiring za pro-
jektiranje, izgradnjo in opremljanje ob-
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jektov v kmetijstvu, d.o.o., sedež: Trg
mladosti 6, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00601/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenice s temile
podatki:

Matična št.: 5198976
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, izstopila
3. 7. 1998; ATENA ENA, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, vstopila 3. 7. 1998, vložila
58,495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2916
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02955 z dne 1. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07023/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1461923
Firma: GORENJE INTERIERI, proizvod-

nja in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: GORENJE INTERIERI,

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

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: GORENJE, GOSPODINJ-

SKI APARATI, d.d., Velenje, Partizanska 12,
vstopil 21. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krebl Rudi, Mislinja, Šentilj 47, ime-
novan 21. 9. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 36140 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 51130 Posredništvo pri prodaji
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;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati.

Rg-2917
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00274 z dne 1. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07016/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov,
družbenikov, firme, sedeža, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5716667000
Firma: ŽITKO IN LORENČIČ, Naravno-

varstvena Ekološka Kmetija, d.n.o.
Skrajšana firma: Žitko in Lorenčič,

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

odgovornostjo
Sedež: 3233 Kalobje, Planinca 1
Ustanovitelja: Erjavc Alojzija-Mekoilo in

Baumkirher Sever Gabrijela, izstopili 8. 3.
1999; Žitko Miro, Kalobje, Planinca 1, in
Lorenčič Franc, Vrhnika, Sinja Gorica 65,
vstopila 8. 3. 1999, odgovornost: odgovar-
jasta s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Erjavc Alojzija in zastopnica Ba-
umkirher Sever Gabrijela, razrešeni 8. 3.
1999; družbenika Žitko Miro in Lorenčič
Franc, imenovana 8. 3. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 1. 10. 1999: 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na dro-
bno z oblačili; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 8531 Socialno
varstvo z nastanitvijo;  8532 Socialno var-
stvo brez nastanitve.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 0201 Gozdarstvo;
153 Predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 1531 Predelava in konzerviranje krom-
pirja; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 17100 Priprava in predenje
tekstilnih vlaken; 17200 Tkanje tekstilij;
17300 Plemenitenje tekstilij; 9004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov
ter naravnih rezervatov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vl. št. 1/20774/00.

Rg-2919
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02957 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa BIRO BIT, servis in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Delavska 5, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01230/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5329345
Sedež: 3000 Celje, Teharska 24
Osnovni kapital: 21,840.000 SIT
Ustanovitelja: Lončar Ludvik, Celje, Lo-

pata 24b, vložil 19,656.000 SIT, in Ibrahi-
movič Hamdija, Celje, Čopova 25, vložil
2,184.000 SIT – vstopila 6. 2. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 6. 10. 1999: 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6922 Storitve taksistov; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami.

Dejavnost, vpisana 6. 10. 1999: 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; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5551 De-
javnost menz; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane

dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 9. 1999.

Rg-2926
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00882 z dne 7. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KRAČUN, d.o.o., proizvo-
dno, trgovsko in storitveno podjetje, Lo-
če pri Poljčanah, sedež: Loče 68a, 3215
Loče pri Poljčanah, pod vložno
št. 1/05987/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti, firme,
skrajšane firme, sedeža in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5812844
Firma: KRAČUN, d.o.o., Proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje
Skrajšana firma: KRAČUN, d.o.o.
Sedež: 3215 Loče, Slomškova 6
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 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;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29220 Proiz-
vodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Proiz-
vodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
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4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-
tlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina

na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na dro-
bno 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 pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 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; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 55220 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, 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; 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; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Dejavnost taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Ce-
stni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300

Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 63400 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 7. 1999.

Rg-2932
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00079 z dne 19. 10. 1999 pri
subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVAL-
NI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI
JELŠAH, p.o., Šmarje pri Jelšah, sedež:
Šmarje pri Jelšah, 3240 Šmarje pri Jel-
šah, pod vložno št. 1/04351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
imena, sedeža in ustanoviteljice, spremem-
bo pri zastopniku, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z ZOFVI s temile podatki:

Matična št.: 5087988
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI

JELŠAH
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ve-

gova ulica 26
Ustanoviteljica: Skupščina občine Šmar-

je pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 135, izstopila 19. 9. 1996; Občina
Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 12, vstopila 19. 9. 1996, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Šket Stanislav, Šmarje pri Jelšah, Bo-
bovo 3, imenovan 8. 10. 1996, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 5551
Storitve menz; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih
in drugo izobraževanje.

Uskladitev z zakonom o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96) je bila vpisana v sodni register s
sklepom Srg 79/98 z dne 18. 10. 1999.

Rg-2933
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00102 z dne 6. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA MONT KOZ-
JE, d.d., sedež: Kozje 8, 3260 Kozje,
pod vložno št. 1/00735/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5036402
Člana nadzornega sveta: Marovt Ivan,

ponovno vstopil kot predsednik 9. 12.
1997; Černezel Jože, izstopil 20. 6. 1997;
Wiegele Bogomil – podpredsednik, vstopil
30. 9. 1997.

Rg-2934
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00377 z dne 5. 10. 1999 pri
subjektu vpisa KIV ENGINEERING, inženi-
ring in poslovne storitve, d.o.o., sedež:
Vransko 66, 3305 Vransko, pod vložno
št. 1/04729/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža ter povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:
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Matična št.: 5675022
Osnovni kapital: 5,622.000 SIT
Ustanovitelji: Golobič Štefan, Vransko,

Vransko 179, vložil 100.875 SIT, Železnik
Franc, Šempeter, Šempeter 115b, vložil
100.300 SIT, Remic Marjan, Vransko, Te-
šova 12, vložil 100.300 SIT, Hernavs Mari-
ja, Vransko, Vransko 91, vložila 300 SIT,
Kos Maks, Vransko, Vransko 17d, vložil
100.270 SIT, Košica Boris, Vransko, Jero-
nim 22, vložil 150 SIT, Korun Boris, Gomil-
sko, Trnava 42, vložil 150 SIT, Zagorc Jo-
že, Vransko, Vransko 95c, vložil 120 SIT,
Remic Tomaž, Vransko, Tešova 12, vložil
120 SIT, Drča Janko, Tabor, Kapla 36, vlo-
žil 770.732 SIT, Vedlin Ciril, Celje, Pohor-
ska 4, vložil 770.732 SIT, Kreča Ivo, Vran-
sko, Zajasovnik 13, vložil 1,449.200 SIT,
Mavrič Bojan, Vransko, Vransko 160, vložil
100.300 SIT, in KIV, Kovinska industrija
Vransko, d.d., Vransko, Vransko 57, vložil
270 SIT – vstopili 12. 4. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Ribič Dušan, izstopil
15. 3. 1995.

Rg-2935
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01201 z dne 5. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MODA, Trgovina, Proizvod-
nja in storitve, d.d., sedež: Prešernova 7,
3000 Celje, pod vložno št. 1/00135/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5025575
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Kodre Jože, razrešen 1. 10. 1998;
član uprave Brecl Milan, Škofja vas, Lesko-
vec 20, imenovan 1. 10. 1998, zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave.

Rg-2938
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00863 z dne 20. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1451022
Firma: KORINITA, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 3312 Prebold, Latkova vas 94
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gorič Tadej, Prebold, Latko-

va vas 94, vstopil 3. 8. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorič Tadej, imenovan 3. 8. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 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; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-

hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (le-
asing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
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nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarni-
ških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri šifri
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
šifri K 74.14 vse, razen arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-2939
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03050 z dne 25. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1459520
Firma: PAXT, d.o.o., podjetniško sve-

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Ul. XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mirt Zvonimir Kristijan, Ža-

lec, Galicija 43a, vstopil 12. 10. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mirt Zvonimir Kristijan, imenovan
12. 10. 1999, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in 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; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Opombe: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri šifri K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri K 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-2945
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00682 z dne 15. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07027/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1428985
Firma: ECO DESIGN, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: ECO DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Petrovče 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Karat Samo, Šoštanj,

Aškerčeva cesta 7c, in Goršek Dušan, Pet-
rovče, Kasaze 87, vstopila 12. 7. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Karat Samo in Goršek Dušan, ime-
novana 12. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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 stav-
bnega 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo 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 obla-
čili 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;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, 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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 dro-
bno 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 dro-
bno 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; 60220 De-
javnost taksistov; 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; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z

nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 71402
Dejavnost videotek; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-2946
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/01043 z dne 13. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07026/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1423258
Firma: KOVIS-LIVARNA, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVIS-LIVARNA,

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

govornostjo
Sedež: 3220 Štore, Železarska 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pangrčič Anton, Jesenice

na Dolenjskem, Velika Dolina 37, vstopil
23. 7. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jazbec Janko, Šentjur, Tratna ob Vo-
glajni 5a, imenovan 23. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
28512 Druga površinska in toplotna obde-
lava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2931 Pro-
izvodnja traktorjev; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3520 Proizvodnja železniških
in drugih tirnih vozil; 3550 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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 le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih

izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na dro-
bno 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 sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finan-
čni zakup (leasing); 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanjez 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; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
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skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7415 De-
javnost holdingov; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Opombi: pri šifri K 74.12 vse, razen re-
vizijske dejavnosti; pri šifri K 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-2952
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00845 z dne 26. 10. 1999 pri
subjektu vpisa STIL STEP, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekar-
jeva 28, sedež: Smrekarjeva 28, 3000
Celje, pod vložno št. 1/02339/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, spremembo zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5442087
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Založnik Andreja, Celje, Smrekar-
jeva 28, imenovana 23. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posre-
dništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na

tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 2. 1997.

Rg-2954
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02863 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa DIMNIKARSKO PODJETJE
DIMNIKARSTVO d.o.o., Celje, Gosposka
ulica 3, sedež: Gosposka 3, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00037/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5067405
Dejavnost, vpisana 27. 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 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 stav-
bnega 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.

Rg-2955
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00564 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa COMPANY FORTUNA,
mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Celje, Mariborska 122, sedež: Maribor-
ska 122, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02136/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbeni-
kov, zastopnikov in firme ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415535
Firma: COMPANY FORTUNA, medna-

rodno trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPANY FORTUNA,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanoviteljica: Platovšek Boris in Pla-

tovšek Daniel, izstopila 13. 5. 1999; Deže-
lak Alenka, Škofja vas, Kocbekova 4, vsto-
pila 13. 5. 1999, vložila 2,102.000 SIT,
odgovornsot: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Platovšek Boris in Platovšek Dani-
el, razrešena 13. 5. 1999; direktorica De-
želak Alenka, imenovana 13. 5. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 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 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na dro-
bno 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.; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Opombi: pri dejavnosti 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-2956
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/01045 z dne 27. 10. 1999 pri
subjektu vpisa SERDONER, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Ločica 47, Polzela, sedež: Ločica 47,
3313 Polzela, pod vložno št. 1/04190/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, s stvarnimi
in novimi vložki, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo firme, sedeža, družbeni-
ka in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5650607
Firma: MAROLT, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAROLT, d.o.o.
Sedež: 3313 Polzela, Ločica 2
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Serdoner Andrej, izstopil

9. 8. 1999; Marolt Janez, Polzela, Ločica
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2, vstopil 9. 8. 1999, vložil 2,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Serdoner Andrej, razrešen 9. 8.
1999; direktor Marolt Janez, imenovan 9. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sa-
dja in vrtnin; 1571 Proizvodnja krmil; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proiz-
vodnja drugih živil, d.n.; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalni-
mi stroji; 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; 5227 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 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; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-2957
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00844 z dne 26. 10. 1999 pri
subjektu vpisa EVROPULS – ERJAVEC IN
PARTNER, ekonomska propaganda, po-
djetniško in poslovno svetovanje, d.n.o.,
Celje, sedež: Iršičeva 5, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03866/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5781078
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 2030

Stavbno mizarstvo; 2215 Drugo založništvo;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje; 9262 Dejav-
nost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti.

Rg-2960
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00062 z dne 25. 10. 1999 pri
subjektu vpisa L & G, d.o.o., trgovina in
storitve, sedež: Celje 3000 Celje, pod
vložno št. 1/06564/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5900590
Osnovni kapital: 24,648.197 SIT
Ustanovitelj: A FINING, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Velenje, Prešernova 1a, vstopil
18. 4. 1995, vložil 24,648.197 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 17. 12. 1998.

Rg-3126
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/03049 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa HMEZAD AGRINA, trgovi-
na, storitve, d.d., sedež: Celjska cesta 7,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/00530/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5151031
Vpiše se pripojitev k družbi ERA, Trgovi-

na z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d.,
Velenje, (reg. vl. 1/1725/00), po sklepu
skupščine z dne 28. 9. 1999 na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 13. 8. 1999.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-3127
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/03451 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, se-
dež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi ter predsednika in namestnika nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025923
Člana nadzornega sveta: dr. Prašnikar

Janez, ponovno vstopil kot predsednik
26. 8. 1997, in Laznik Andreja, ponovno
vstopila kot namestnica predsednika 26. 8.
1997.

Vpiše se pripojitev družbe HMEZAD
AGRINA, trgovina, storitve, d.d., Žalec (reg.
vl. 1/530/00), na podlagi sklepa o pripoji-
tvi z dne 28. 9. 1999 in pripojitvene pogod-
be z dne 13. 8. 1999.

Rg-3130
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/03362 z dne 3. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ZOBOZDRAVSTVO ZGOR-
NJESAVSKE DOLINE MOZIRJE, sedež:
Trg osvobodilne fronte 2, 2330 Mozirje,
pod vložno št. 1/03871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljic in pripojitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5588103
Ustanoviteljice: Skupščina občine Mo-

zirje, Mozirje, Savinjska cesta 7, izstopila
4. 11. 1999; Občina Mozirje, Mozirje, Sa-
vinjska cesta 7, Občina Gornji grad, Gornji
grad, Attemsov trg 3, Občina Ljubno, Ljub-
no, Cesta v Rastke 12, Občina Nazarje,



Stran 6894 / Št. 75 / 23. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Nazarje, Savinjska cesta 4, Občina Luče,
Luče, Luče 106, in Občina Solčava, Solča-
va, Solčava 16, vstopile 4. 11. 1999, od-
govarjajo neomejeno subsidiarno.

Ustanovitev zavoda je vpisana v sodni
register s sklepom sodišča Srg 1589/91 z
dne 21. 4. 1992.

Vpiše se pripojitev k zavodu Zgornjesa-
vinjski zdravstveni dom Mozirje, p.o. (reg.
vl. 1/3873/00), na podlagi Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski
zdravstveni dom Mozirje z dne 4. 11. 1999.

Rg-3129
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/00877 z dne 31. 12. 1999
pri subjektu vpisa GORENJE, gospodinj-
ski aparati, d.d., sedež: Partizanska 12,
3503 Velenje, pod vložno št. 1/00461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev pri prevzemni družbi, spremembo statu-
ta ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5163676
Dejavnost, izbrisana 31. 12. 1999:

2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4010
Oskrba z elektriko; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 90005 Druge storitve javne higi-
ene.

Dejavnost, vpisana 31. 12. 1999:
14220 Pridobivanje gline in kaolina; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in pi-
škotov; proizvodnja trajnega peciva in sla-
ščic; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 22210 Tiskanje časopisov;
22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 22240 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 25230
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 26220 Proizvodnja sanitarne
keramike; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28300 Proiz-
vodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino; 28512 Druga površinska in toplot-
na obdelava kovin; 28621 Proizvodnja roč-
nega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 28720 Proiz-
vodnja lahke kovinske embalaže; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29230 Proiz-
vodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,

razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29400
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510
Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov;
31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 31300 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 32300 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, naprav in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
40103 Druga proizvodnja elektrike; 40105
Distribucija elektrike; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51390 Nespeci-
alizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 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 oro-
djem; 52110 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-

mi;52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov; 55510 Dejav-
nost menz; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71320 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 74150 Dejavnost
holdingov; 74400 Oglaševanje; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74820
Pakiranje; 75250 Zaščita in reševanje pri
požarih in nesrečah; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92340 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Opomba: pri dejavnosti 74.60 vse, ra-
zen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti
zasebnih detektivov.

Sprememba statuta z dne 16. 7. 1999.
Vpiše se pripojitev družbe EMKOR, To-

varna elektromehanskih komponent, d.o.o.,
Rogatec 252, Rogatec (vl.
št. 1/02350/00), na podlagi sklepa dru-
žbenika z dne 16. 7. 1999.

Rg-3131
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/03361 z dne 3. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ZGORNJESAVINJSKI
ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE, sedež:
Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje, sedež:
Savinsjka cesta 6, 3330 Mozirje, pod
vložno št. 1/03873/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo imena in
ustanoviteljic, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti ter pripojitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5206642
Firma: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAV-

STVENI DOM MOZIRJE, p.o.
Skrjašana firma: ZGORNJESAVINJSKI

ZD MOZIRJE
Pravnoorg. oblika: p.o.
Ustanoviteljice: Skupščina občine Mo-

zirje, Mozirje, Savinjska cesta 7, izstopila
4. 11. 1999; Občina Mozirje, Mozirje, Sa-
vinjska cesta 7, Občina Gornji Grad, Gornji
Grad, Attemsov trg 3, Občina Ljubno, Lju-
bno, Cesta v Rastke 12, Občina Nazarje,
Nazarje, Savinjska cesta 4, Občina Luče,
Luče, Luče 106, in Občina Solčava, Solča-
va, Solčava 16, vstopila 4. 11. 1999, od-
govarjajo neomejeno subsidiarno.
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Dejavnost, vpisana 3. 1. 2000: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 85122 Specialistična izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 85130 Zo-
bozdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki.

Opomba: pri dejavnosti 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti.

Organiziranje samostojnega zavoda po
izločitvi organizacijske enote zavoda (reg.
vl. 1-553-04) je vpisano v sodni register dne
21. 4. 1992 s sklepom Srg 1291/91.

Vpiše se pripojitev zavoda Zobozdrav-
stvo Zgornjesavinjske doline Mozirje (reg.
vl. 1/3871/00) na podlagi Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski
zdravstveni dom Mozirje z dne 4. 11. 1999.

Rg-2904
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01224 z dne 15. 10. 1999 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, spremembo pri zastopnikih in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Kamenšek Andrej, Celje, Za-
grad 33c, ponovno imenovan 8. 4. 1998
zastopa družbo samostojno brez omejitev,
ter člana uprave Kerstein Aleksander, Ce-
lje, Pucova 4, in Steble Ivo, Celje, Poštna
pot 2, ponovno imenovana 8. 4. 1998, vsak
od njiju zastopa družbo skupaj z generalnim
direktorjem oziroma članom uprave brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1999: 1320
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen
uranove in torijeve rude; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1430 Pridobivanje mineralov
za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mi-
neralnih gnojil; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 18. 6. 1998.

Rg-2930
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00183 z dne 15. 10. 1999 pri

subjektu vpisa PLEMAS, d.o.o., proizvo-
dno storitveno podjetje Slovenske Ko-
njice, sedež: Nova vas 20, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, zastopnikov in sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5763436
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Me-

stni trg 18
Ustanoviteljica: Zdolšek Martin, izstopil

17. 2. 1999; Žnidarič Natalija, Slovenske
Konjice, Poljska 4, vstopila 17. 2. 1999,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zdolšek Martin, razrešen 17. 2.
1999; direktorica Žnidarič Natalija, imeno-
vana 17. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-2944
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00553 z dne 12. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07024/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1412175
Firma: HUDINA ALJOŠA & JANEZ, pre-

vozne storitve, proizvodnja, trgovina,
d.n.o.

Skrajšana firma: HUDINA ALJOŠA & JA-
NEZ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3000 Celje, Gosposka 19
Ustanovitelja: Hudina Aljoša in Hudina

Janez, oba iz Celja, Gosposka 19, vstopila
17. 5. 1999, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dru-
žbenika Hudina Aljoša in Hudina Janez, ime-
novana 17. 5. 1999, zastopata družbo brze
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga

trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Dejavnost taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: – pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Rg-2963
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00369 z dne 21. 10. 1999 pod
št. vložka 1/07029/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1411268
Firma: PLESNO GLEDALIŠČE CELJE,

Zavod za organizacijo in izvedbo kultur-
nih prireditev Celje

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Stritarjeva 15
Ustanovitelj: Lukaščik Jure, Celje, Stri-

tarjeva 15, vstopil 13. 2. 1999, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukaščik Jure, imenovan 13. 2.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-4043
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00433 z dne 8. 11. 1999 pri
subjektu vpisa PRENOVA, Talne obloge
in naprave, d.o.o., Poljska c. 12, Sloven-
ske Konjice, sedež: Poljska c. 12, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno
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št. 1/01821/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo družbenika in
družbene pogodbe, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5382670
Skrajšana firma: PRENOVA d.o.o.
Osnovni kapital: 7,068.000 SIT
Ustanovitelja: Ramšak Emil, vstopil

26. 2. 1990, in Pirš Rozalija, vstopila 30. 3.
1999, oba iz Slovenskih Konjic, Poljska
c. 12, vložila po 3,534.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Ramšak Emil ml., iz-
stopil 30. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transpor-
tnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;

5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Opomba: – pri dejavnosti K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 4. 1999.

Rg-4051
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00550 z dne 24. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ZI & M, trgovina, proiz-
vodnja, storitve, d.o.o., Mariborska 118,
Celje, sedež: Mariborska 118, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/05570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5770718
Osnovni kapital: 53,121.648 SIT
Ustanovitelja: Rozman Zvonka, vstopila

17. 2. 1993, in Rozman Matevž, vstopil
7. 5. 1999, oba iz Celja, Jerajeva 3, vložila
po 26,560.824 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 1596
Proizvodnja piva; 1730 Plemenitenje teksti-
lij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvo-
zov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proiz-
vodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proiz-
vodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih

oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 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; 3621 Kova-
nje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proiz-
vodnja glasbil; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij 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 stav-
bnega 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo 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 obla-
čili 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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-

letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 dro-
bno 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 dro-
bno 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; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitni-
ških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dija-
ških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni 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; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 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.; 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Opombe: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 8. 1999.

Rg-4053
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00541 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GLIN IPP, Podjetje za
usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Nazarje, sedež: Lesarska
10, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5678145
Osnovni kapital: 29,772.747 SIT
Ustanovitelji: Boršnak Anton, Nazarje,

Lačja vas 30, vložil 3,572.729,80 SIT, Ra-
kun Jože, Nazarje, Tominškova 9, vložil
2,679.547,20 SIT, Peternelj Magda, Na-
zarje, Zadrečka c. 29, vložila 2,679.547,20
SIT, Danojevič Dobrinko, Nazarje, Zadreč-
ka c. 9, vložil 2,679.547,20 SIT, Poličnik
Zvone, Nazarje, Kokarje 35, vložil
2,679.547,20 SIT, Vrhovnik Anton, Mozir-
je, Cesta v Loke 17, vložil 2,679.547,20
SIT, Vodovnik Božidar, Šmartno ob Paki,
Letuš 61b, vložil 2,679.547,20 SIT, Kra-
mer Tončka, Ljubno ob Savinji, Planina 8,
vložila 1,786.364,80 SIT, Žunter Martina,
Rečica ob Savinji, Varpolje 50, vložila
1,786.364,80 SIT, Plesnik Vinko, Luče ob
Savinji, Luče 18, vložil 1,786.364,80 SIT,
Pahovnik Hubert, Gornji Grad, Prod 31, vlo-
žil 1,786.364,80 SIT, Praznik Irena, Nazar-
je, Dobletina 10, vložila 1,488.637,40 SIT,
Hodnik Jože, Rečica ob Savinji, Varpolje
36, vložil 1,488.637,40 SIT – vstopili
12. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 4. 1999.

Rg-4059
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01163 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ŠENTJUR, z.o.o., Cesta Leona Dobrotin-
ška 3, Šentjur, sedež: Cesta Leona Do-
brotinška 3, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 2/02941/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo zadružnih pravil s temile po-
datki:

Matična št.: 5150388
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
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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; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552
Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za
domače živali;1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz groz-
dja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proiz-
vodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na dro-
bno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 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 Posre-
dništvo 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 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-
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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 dro-
bno 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.; 52500 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 52610 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
60240 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem; 7470 Čiščenje stavb;
74820 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-4062
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00258 z dne 24. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07042/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1392433
Firma: AVTOHIŠA MLAKAR, prodaja

in servis vozil, d.o.o., Stopče 32b, Gro-
belno

Skrajšana firma: AVTOHIŠA MLAKAR,
d.o.o., Grobelno

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3231 Grobelno, Stopče 32b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Tanja, Grobel-

no, Stopče 32b, vstopila 4. 3. 1999, vloži-
la 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Tanja, imenovana 4. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999:
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
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in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih 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; 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; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Opombi: pri šifri G 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri šifri J 67.13 le de-
javnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-4067
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00114 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ZLATI D, proizvodnja-trgo-
vina-gostinstvo, d.o.o., Žalec, Vrbje 6,
sedež: Vrbje 6, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00861/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5313406
Osnovni kapital: 3,900.000 SIT
Ustanovitelja: Šepec Andrej in Šepec Da-

nica, oba iz Žalca, Vrbje 6, vstopila
2. 12. 1989, vložila po 1,950.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-

delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo, ra-
zen veterinarskih storitev; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5510 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 1. 1999.

Rg-4068
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00358 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VICOM, podjetje za trgovi-
no in posredovanje blaga in storitev,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje
pri Jelšah 86, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/04384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5644364
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah, Ulica

Franca Skaze 19.

Rg-4093
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00384 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa HMEZAD KMETIJSKA
ZDRUGA BRASLOVČE, z.o.o., Braslovče,
sedež: Braslovče 23, 3314 Braslovče,
pod vložno št. 2/05466/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5186366
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Bizjak Marjeta, razrešena 31. 3.
1999; direktorica Bizjak Jelica, Braslovče,
Rakovlje 48, imenovana 1. 4. 1999, zasto-
pa zadrugo brez omejitev.

Rg-4094
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00450 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LESNINA LGM, Prodajni
center, Levec, d.o.o., sedež: Levec 81,
3301 Petrovče, pod vložno
št. 1/04511/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5649951
Ustanovitelj: LESNINA TRGOVINA, Trgov-

sko podjetje, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
izstopila 6. 10. 1998; DOLNOV, proizvod-
nja, inženiring, trgovina, d.o.o., Kranj, Šuce-
va 23, vstopil 6. 10. 1998, vložil 1,333.825
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4096
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00248 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa TANYA, podjetje za marke-
ting, d.o.o., Velenje, sedež: Efenkova 61,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/02065/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5421985
Firma: ZALOŽBA POZOJ, založništvo

in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZALOŽBA POZOJ, d.o.o.
Ustanovitelj: Hafner Stane, izstopil 1. 12.

1998; Rebernik Peter, Velenje, Pirešica 2,
vstopil 2. 12. 1991, vložil 5,389.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Slapničar Darja, razrešena 1. 12.
1998; direktor Rebernik Peter, imenovan
1. 12. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana 30. 11. 1999:
60240 Cestni tovorni promet; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje;74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov.

Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22150 Drugo založništvo; 7230
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejav-
nost; 92310 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 92320 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92340 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe v akt o
ustanovitvi z dne 11. 2. 1999.

Rg-4098
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00253 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VARCLEAN, podjetje za va-
rovanje in čiščenje objektov, d.o.o., Ce-
lje, Lava 42, sedež: Lava 42, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/03676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5594987
Dejavnost, vpisana 30. 11. 1999: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 6022 Dejavnost taksistov;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 2. 1999.
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Rg-4104
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00806 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KONUS KON, Proizvodnja
usnjenih izdelkov in trgovina, d.o.o., se-
dež: Mestni trg 18, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/06305/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5852927
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Rovere Vojko, razrešen 12. 7.
1999; direktor Jevšnik Sašo, Ljubljana, Mol-
niške čete 11, imenovan 12. 7. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-4117
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03039 z dne 21. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07051/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1462237
Firma: TROBIŠ FAMILY, trgovina in

storitve, k.d.
Skrajšana firma: TROBIŠ FAMILY, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3310 Žalec, Gotovlje 74b
Ustanovitelja: Trobiš Danijela, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Trobiš Ru-
dolf, ki je vložil 10 SIT in ne odgovarja, oba
iz Žalca, Gotovlje 74b, vstopila 12. 10.1
999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dru-
žbenica Trobiš Danijela, imenovana 12. 10.
1999, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementarka.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sa-
dja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja mar-
garine in podobnih jedilnih maščob; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba
in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja kr-
mil; 15720 Proizvodnja hrane za hišne živa-
li; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proiz-
vodnja različnih začimb, dišav in drugih do-

datkov; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proiz-
vodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih ne-
žganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in 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 Posre-
dništvo 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 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-
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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 dro-
bno 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 dro-
bno 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.; 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-
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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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 63300 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (le-
asing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarni-
ških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74400 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 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.; 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.

Opombi: pri dejavnosti 67.13 le dejav-
nost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti
74.14 vse, razen arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-4118
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00805 z dne 21. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa KONUS, kemijska in usnjarska pre-
delovalna industrija, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, sedež: Mestni trg 18, 3210 Sloven-
ske konjice, pod vložno št. 1/00373/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Rovere Vojko, razrešen 1. 7. 1999;
direktor Jevšnik Sašo, Ljubljana, Molniške
čete 11, imenovan 1. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-4120
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/02971 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa TEKOM, inženiring in
mednarodna trgovina, d.o.o., Petrovče,
Levec 37a, sedež: Levec 37a, 3301 Pet-
rovče, pod vložno št. 1/01953/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki, spremembo firme in dru-
žbenika zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5395097
Firma: TEKOM, inženiring in medna-

rodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKOM, d.o.o., Pet-

rovče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medved Berk Teodora, iz-

stopila 20. 9. 1999; Seles Oto, Petrovče,
Levec 37a, vstopil 19. 7. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvod-
nja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni pro-
met na rednih linijah; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo 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; 7440 Oglaševanje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-4121
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1999/03211 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa TECHNOSOFT, podjet-
je za avtomatizacijo projektantskih, po-
slovnih in proizvodnih procesov, d.o.o.,
Velenje, Lipa 22, sedež: Lipa 22, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/02882/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, spremembo zastopni-
ka ter akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5514690
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jenko Gregor, ki zastopa družbo brez
omejitev, imenovan 17. 11. 1999, in Jenko
Borut, razrešen 17. 11. 1999 kot zasto-
pnik in imenovan za prokurista, oba iz Vele-
nja, Lipa 22.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 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 pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3001 Proiz-
vodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
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tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-

lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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 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; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60220 Drug kopenskih potniških
promet; 6023 Drug kopenski promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-

sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 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;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje špor-
tnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
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Opombe: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizij-
ske dejavnosti; pri dejavnosti 74.14 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 11. 1999.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 562/91 z dne 3. 6. 1991.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 805/94 z dne
25. 11. 1993.

Rg-4126
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03051 z dne 22. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ELKA, projektiranje in
montaža elektro naprav, d.o.o., Dobrna
34e, sedež: Dobrna 34e, 3204 Dobrna,
pod vložno št. 1/01039/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala družbe, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
firme, sedeža in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5406269
Firma: POT LINE, gostinstvo, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: POT LINE, d.o.o.
Sedež: 3221 Teharje, Teharje 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lampret Karl, izstopil 13. 10.

1999; Prevolnik Rosando, Teharje, Teharje
4, vstopil 13. 10. 1999, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lampret Karl, razrešen 13. 10.
1999; direktor Prevolnik Rosando, imeno-
van 13. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999: 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 17100 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 17200
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, se-
dlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proiz-
vodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proiz-
vodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bo-
bnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proiz-
vodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena 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 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
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na dro-
bno s športno opremo; 52482 Dejavnost
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cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Drug kopenskih potniških promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 64120 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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.

Opombe: pri dejavnosti 51.18 vse, ra-
zen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti

67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti 74.14 vse, razen arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Rg-4133
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00546 z dne 22. 11. 1999 pri
subjektu vpisa FINEX, trgovina, storitve,
inženiring, d.o.o., sedež: Mariborska 23,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06431/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5909643
Ustanovitelj: Špegel Matjaž, izstopil

4. 12. 1997; Sorčan Valter, Šmarje pri Jel-
šah, Cankarjeva 7, vstopil 11. 12. 1997,
vložil 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1997.

Rg-4136
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03103 z dne 1. 12. 1999 pri
subjektu vpisa CBH, Celjska borzno-po-
sredniška hiša, d.o.o., sedež: Prešerno-
va 18, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05677/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be te spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5771455
Osnovni kapital: 106,715.023,80 SIT
Ustanovitelji: Ajster Roman, Celje, Na-

zorjeva 24, vložil 11,316.855,50 SIT, Pod-
lesnik Zdenko, Celje, Gosposka 19, vložil
4,045.254,90 SIT, Orožim Darja, Celje,
Ipavčeva ulica 4b, vložila 593.842,10 SIT,
Kovačič Tomislav, Celje, Škapinova 11, vlo-
žil 993.583,40 SIT, Gradišnik Bojan, Poni-
kva, Ponikva 46b, vložil 718.040 SIT, FIL-
BA, d.o.o., Celje, Krekov trg 6, vložila
28,320.043,40 SIT, in INTER-VAL, d.o.o.,
Celje, Ulica XIV. divizije 14, vložil
3,895.557,40 SIT, ki so vstopili
10. 6. 1993, ter ETOL, d.d., Škofja vas,
Škofja vas 39, vložil 27,904.650 SIT, KO-
VINOTEHNA, d.d., Celje, Celje, Maribor-
ska 7, vložila 27,904.650 SIT, in FIS,
d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14, vložil
1,022.547,10 SIT, ki so vstopili 25. 4.
1995 – odgovornost: ne odgovarjajo; Ce-
glar Robert, izstopil 11. 10. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1997.

Rg-4142
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00045 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa JURMES, d.d., trženje in
inženiring, sedež: Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/02912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5496748
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šti-

glic Jože, Šentjur, Ljubljanska cesta 23, raz-
rešen 11. 2. 1998 kot direktor in imenovan
za predsednika uprave, ter člana uprave

Bregar Karel, Ivančna Gorica, Pot na Vir 7,
in Zupanc Zlatko, Šentjur, Šibenik 13a, ime-
novana 11. 2. 1998 – zastopajo družbo
brez omejitev.

Rg-4149
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00723 z dne 9. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JURMES, d.d., trženje in in-
ženiring, sedež: Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/02912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča predlo-
žitev zapisnika skupščine z dne 24. 6. 1999
in sklep o povečanju osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5496748
Zapisnik skupščine z dne 24. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 6.

1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 39,600.000 SIT na 139,600.000 SIT.

Rg-4150
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03230 z dne 10. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JURMES, d.d., trženje in in-
ženiring, sedež: Leona Dobrotinška 15,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/02912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z vložki in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5496748
Osnovni kapital: 139,600.000 SIT
Spremembe statuta z dne 24. 6. 1999.

Rg-4152
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03231 z dne 14. 12. 1999 pri
subjektu vpisa JURMES, d.d., trženje in
inženiring, sedež: Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur, pod vložno
št. 1/02912/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5496748
Član nadzornega sveta: Zupanc Zlatko,

izstopil 6. 6. 1997; Tržan Rado, vstopil 6. 6.
1997.

Rg-4155
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02917 z dne 23. 12. 1999 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, statuta in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5143241
Firma: CM CELJE, d.d. – Ceste mo-

stovi Celje, družba za nizke in visoke
gradnje

Skrajšana firma: CM CELJE, d.d.
Člana nadzornega sveta: Iskrač Vinko,

izstopil 11. 5. 1999 in Brumen Gabrijel, iz-
stopil 17. 10. 1998; Vrabič Otmar, vstopil
22. 6. 1999, in Skakič Dragiša, vstopil
11. 5. 1999.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1999.

Rg-4167
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00184 z dne 3. 11. 1999 pri
subjektu vpisa AMA, trgovina in storitve,
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d.o.o., sedež: Ložnica 53a, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/02088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.d., spremembo firme, sprejem
statuta in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 1227343
Firma: AMA, trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: AMA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Člani nadzornega sveta: Potočnik An-

drej-predsednik, Jakopovič Alojz, Ogrizek
Jelka in Voh Vladimira, vstopili 11. 2. 1998.

Statut z dne 18. 2. 1998.

Rg-4177
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00316 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa JUTEKS, kemijsko-tekstil-
no podjetje, d.d., sedež: Hmeljarska
ul. 1, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00072/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika 2. skup-
ščine z dne 30. 3. 1998, spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta ter poobla-
stilo upravi za povečanje osnovnega odo-
brenega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5037590
Član nadzornega sveta: Cokan Jože, iz-

stopil 30. 3. 1998; Groff Marijan, vstopil
30. 3. 1998.

Predložitev zapisnika skupščine z dne
30. 3. 1998.

Sprememba statuta z dne 30. 3. 1998.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v

tč. 4. 19. spremembe statuta z dne 30. 3.
1998, po katerem ta lahko v razdobju petih
let poveča osnovni kapital za največ
320,716.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke.

Rg-4182
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00428 z dne 7. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07046/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1411551
Firma: TERMO SHOP KLIMATEHNIKA,

trgovina, projektiranje, servis in monta-
ža, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: TERMO SHOP KLIMA-
TEHNIKA, d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3000 Celje, Ronkova 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Šacer Franc, Celje, Ron-

kova 19, vložil 630.000 SIT, Kokorič Joži-
ca, Celje, Ronkova 19, vložila 420.000 SIT,
Markovič Zvonimir, Celje, Ul. bratov Vošnja-
kov 5, vložil 630.000 SIT, Slemenšek Ro-
bert, Velenje, Ljubljanska 23, vložil 420.000
SIT – vstopili 5. 8. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šacer Franc, imenovan 5. 8. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 28300
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 29210 Proizvodnja pe-

či in gorilnikov; 29230 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 29240 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 45310 Električne
inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 51700
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Opombi: pri dejavnosti 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti; pri dejavnosti 74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-4184
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 1995/00807 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa CEKIN, d.o.o. – zastav-
ljalnica, aukcijska hiša, borzno posre-
dovanje Žalec, Titov trg n.h., sedež: Ti-
tov trg n.h. 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/06104/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo družbenika
zaradi prostovoljnega izstopa, spremembo
zastopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5814545
Ustanovitelj: FILBA, d.o.o., Celje, Ce-

lje, izstopila 28. 12. 1994; Koželj Stane,
Žalec, Ipavčeva 9, vstopil 28. 12. 1994,
vložil 2,964.710 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podpečan Bogomir, razrešen 5. 2.
1995; direktorica Cuk Petra, Celje, Cesta
na Dobrovo 87, imenovana 5. 2. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo 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; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-

skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-4044
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00503 z dne 2. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GOST, podjetje za gostin-
ske storitve in za počitniško turistično
dejavnost, d.o.o., Kersnikova 11, T. Ve-
lenje, sedež: Kersnikova 11, 3320 T. Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00518/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5099633
Firma: GOST, Gostinstvo, turizem in

trgovina, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: GOST, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Kersnikova 11
Osnovni kapital: 302,096.000 SIT
Ustanovitelj: ELEKTRO STROJNA

OPREMA, p.o., Velenje, Preloška c. 1, SI-
PAK, sistemi pakiranja, p.o., Velenje, Koro-
ška 61, AVTOPREVOZNIŠTVO IN SERVISI,
p.o., Velenje, Koroška 64, in TISKARNA,
p.o., Velenje, Šterbenkova 6, izstopili
31. 12. 1992; PREMOGOVNIK VELENJE,
d.d., Velenje, Partizanska 78, vstopil
15. 6. 1990, vložil 302,096.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenart Franc, razrešen 15. 3. 1998;
direktor Steiner Martin, Velenje, Cesta
IX/21, imenovan 15. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 55220 Storitve kampov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 55510 Storitve menz; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje špor-
tnih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti; 92720 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podo-
bnih obratov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost dru-
gih prehrambenih obratov.
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Rg-4045
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01228 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SLOM, Trgovsko in proiz-
vajalno podjetje, Šentjur, d.o.o., sedež:
C. Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/02506/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža in družbenikov, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5465508
Firma: SLOM, trgovsko in proizvajal-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SLOM, d.o.o.
Sedež: 3232 Ponikva, Uniše 11
Ustanovitelji: Gračnar Jože, izstopil 8. 6.

1995, Žmahar Ciril, izstopil 20. 4. 1996, in
Žaberl Tatjana, izstopila 20. 3. 1997; Žma-
har Pavla, Šentjur pri Celju, Ul. talcev 15,
vstopila 20. 4. 1996, vložila 60.000 SIT,
ter Žaberl Ana, Šentjur pri Celju, Pešnica
32, vstopila 20. 3. 1997, Žaberl Jožef,
Šentjur pri Celju, Pešnica 32, vstopil 20. 3.
1997, Gračnar Ivana, Šempeter, Šempeter
173, vstopila 8. 6. 1995, Gračnar Irma,
Šempeter, Šempeter 173, vstopila 8. 6.
1995, in Gračnar Matej, Šempeter, Šem-
peter 173, vstopil 8. 6. 1995, ki so vložili
skupne vložke po 80.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1999: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01132 Sadjar-
stvo; 0121 Reja govedi; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1585
Proizvodnja testenin; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1771 Proizvodnja nogavic; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Proiz-
vodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2125 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posre-
dništvo 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 obla-
čili 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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim

materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, 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 sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1997.

Rg-4050
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00606 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa RODIĆ IN RODIĆ, trgovina,
inženiring, gostinstvo, d.n.o., Zdraviliški
trg 13, Rogaška Slatina, sedež: Zdravili-
ški trg 13, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04624/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5868882
Firma: RODIČ IN RODIČ, trgovina, in-

ženiring, gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: RODIČ IN RODIČ, d.n.o.
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ivanov

hrib 8
Dejavnost, vpisana 25. 11. 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 stav-
bnega 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.
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Rg-4054
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00634 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VIZIJA, računalniško infor-
macijski inženiring, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska 42, sedež: Ljubljanska 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00656/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5279321
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bizjak Teo, razrešen 26. 5. 1999;
direktor Roš Smiljan, Celje, Stritarjeva 7,
imenovan 26. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-4055
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00296 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SADEX, Sadje, zelenjava,
d.o.o., Celje, sedež: Milčinskega 4, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05060/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža ter spremembo zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5695651
Ustanovitelja: Rexhaj Xhavit, Celje, Milčin-

skega 4, vstopil 23. 12. 1992, vložil 846.600
SIT, in Rexhaj Hysen, Šempeter, Dobrteša
vas 3, vstopil 24. 12. 1998, vložil 813.400
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Rexhaj Xhavit, imenovan 23. 12. 1992,
in Rexhaj Hysen, imenovan 24. 12. 1998,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-4056
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00879 z dne 5. 11. 1999 pri
subjektu vpisa UTEŽ, podjetje za servis in
popravilo tehtnic, d.o.o., sedež: Tehar-
ska 34, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00040/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev družbenikov, spremembo firme dru-
žbenikov in spremembo pri zastopnikih s
temile podatki:

Matična št.: 5144302
Ustanovitelji: Bratuž Branko, Šentjur,

Kvedrova 33, vložil 770.000 SIT, Brumec
Slavko, Celje, Ljubljanska 60, vložil
500.000 SIT, Črepinšek Branko, Celje, Mil-
ke Kerinove 2, vložil 540.000 SIT, Flis Mi-
lan, Nova cerkev, Vine 16, vložil 650.000
SIT, Gračnar Matej, Dobje, Dobje 18c, vlo-
žil 400.000 SIT, Inkret Jože, Teharje, Bu-
kovžlak 73, vložil 1,710.000 SIT, Inkret
Marjan, Grobelno, Šentvid 55, vložil
590.000 SIT, Jerovšek Milena, Štore, Ul.
Cvetke Jerin 1, vložila 730.000 SIT, Klin-
cov Radivoj, Celje, Milčinskega 7, vložil
670.000 SIT, Knez Anton, Škofja vas, Ce-
sta v Teharje, vložil 700.000 SIT, Lavbič
Andrej, Grobelno, Platinovec 5b, vložil
720.000 SIT, Lorger Sabina, Celje, Na ze-
lenici 9, vložila 370.000 SIT, Menart Sreč-
ko, Nova cerkev, Nova cerkev 6a, vložil
470.000 SIT, Pepelnik Ivan, Grobelno, Bo-
drišna vas 22, vložil 450.000 SIT, Podgor-
šek Rudolf, Celje, Pod Gabri 1, vložil
370.000 SIT, Rupnik Franc, Dramlje, Zalog
pod Uršolo 5, vložil 1,050.000 SIT, Savi-
nek Franc, Celje, Kosova 3, vložil 470.000

SIT, Žogan Janez, Grobelno, Grobelno 52,
vložil 950.000 SIT, Lasbaher Leopold, Pe-
snica, Dol. Počehova 36, vložil 270.000
SIT, Ribič Leopold, Maribor, Prešernova 12,
vložil 370.000 SIT, Šalamun Cvetko, Mari-
bor, Grčarjeva 31, vložil 320.000 SIT, To-
plek Tone, Ruše, Ruške čete 2, vložil
300.000 SIT, Vajs Matevž, Maribor, Beo-
grajska 45, vložil 320.000 SIT, Goršek Vili-
jem, Petrovče, Kasaze 8a, vložil 370.000
SIT, Knez Avgust, Šentjur, Krajnčica 37b,
vložil 370.000 SIT, Fajertag Rajko, Ruše,
Špengova ul. 41a, vložil 270.000 SIT, in
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Du-
najska 160, vložila 5,110.000 SIT, ki so
vstopili 29. 1. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo; KMEČKI SKLAD 3 PID, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, izstopil 19. 5.
1998; PID KMEČKA DRUŽBA, d.d., Poobla-
ščena investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Stegne 21, vstopila 31. 7. 1998, vložila
6,680.000 SIT, in Žnidaršič Tomaž, Teharje,
Bukovžlak 42, vstopil 12. 2. 1998, vložil
240.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Inkret Jože, ponovno imenovan 2. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4057
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00519 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa BTI, storitve in trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Vid Ivanuševa
13, sedež: Vid Ivanuševa 13, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/04819/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standar-
dno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5684471
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1999: 4511

Rušenje 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;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 Posre-
dništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 5. 1995.

Rg-4060
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00720 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SABAL, d.o.o., proizvodnja
– storitve – trgovina, Slovenske Konjice,
sedež: Liptovska 18, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/05706/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, spremembo zastopnika, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5778158
Ustanovitlejica: Pevec Marjan, isztopil

2. 3. 1998; Pevec Irena, Slovenske Konji-
ce, Liptovska 18, vstopila 30. 6. 1993, vlo-
žila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pevec Marjan, razrešen 26. 10.
1997; direktorica Pevec Irena, ki od 4. 6.
1999 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1999: 2010
Žaganje 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 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na dro-
bno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 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
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pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo 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 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-
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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci, 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 dro-
bno 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 dro-
bno 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.; 60212 Medkrajevni potni-
ški cestni promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne poš-
te; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 6. 1999.

Rg-4064
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03214 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ŠTUDENT, Agencija za po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Levstikova
ulica 5, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/07011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1458710
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Božičnik Stanko, razrešen 17. 11.
1999; direktorica Volf Marjana, Celje, Ope-
karniška cesta 1, imenovana 17. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4065
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03123 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ECO PAP, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., sedež: Ulica V.
prekomorske brigade 2, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos poslovnega
deleža, spremembo družbenika, zastopni-
ka in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5356296
Ustanoviteljica: Topličanec Čedomir, iz-

stopil 26. 10. 1999; Topličanec Petra, Ce-

lje, Ulica V. prekomorske brigade 2, vstopi-
la 26. 10. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Topličanec Čedomir, razrešen
26. 10. 1999; direktorica Topličanec Pet-
ra, imenovana 26. 10. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 27. 10. 1999.

Rg-4066
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02892 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa REMENIH, podjetje za
električne storitve, d.o.o., Šentjanž 61,
Rečica ob Savinji, sedež: Šentjanž 61,
3332 Rečica ob Savinji, pod vložno
št. 1/01059/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5337879
Dejavnost, izbrisana 29. 11. 1999:

3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3230 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024
Cestni tovorni promet.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 9. 1999.

Rg-4069
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00740 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SMREKA, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Pod-
smrečje 20, 3342 Gornji grad, pod vlož-
no št. 1/00455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034108
Člana nadzornega sveta: Cajner Milan in

Krivec Fortunat, izstopila 2. 6. 1999; Že-
rovnik Rafael in Tlaker Jože, vstopila 2. 6.
1999.

Rg-4070
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00830 z dne 24. 11. 1999 pri
subjektu vpisa MLEKARNA CELEIA, mle-
karstvo in sirarstvo, d.o.o., sedež: Arja
vas 92, 3301 Petrovče, pod vložno
št. 1/00536/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5150957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Počivalšek Zdravko, razrešen 30. 6.
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1999; direktor Jakob Marjan, Topolšica, To-
polšica 36a, imenovan 1. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-4071
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00610 z dne 24. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KUGLER, zastopanje,
d.o.o., sedež: Vodnikova 4, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06288/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5880424
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kugler Boris, Celje, Vodni-

kova 4, vstopil 26. 5. 1993, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 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; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na dro-
bno 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; 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 dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262

Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74400 Oglaševa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 5. 1999.

Rg-4072
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00633 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VIZIJA SOFT, računalniški
inženiring in svetovanje, d.o.o., Celje,
Ljubljanska 42, sedež: Ljubljanska 42,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5391105
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bizjak Teo, razrešen 26. 5. 1999;
direktor Natek Srečko, Slovenske Konjice,
Toneta Melive 16, imenovan 26. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4074
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03223 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa HABIT VELENJE, Podjetje
za upravljanje s stanovanji, d.o.o., Vele-
nje, Prešernova 22c, sedež: Prešernova
22c, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, fir-
me družbenika, spremembo pri zastopniku,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5495962
Firma: HABIT, Upravljanje s stanova-

nji, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: HABIT, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Kersnikova 11
Osnovni kapital: 3,431.000 SIT
Ustanovitelj: PREMOGOVNIK VELENJE,

d.d., Velenje, Partizanska 78, vstopil
8. 3. 1991, vložil 3,431.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sla-
tinšek Franc, Velenje, Efenkova 2, razrešen
30. 9. 1998 kot zastopnik in imenovan
1. 10. 1998 za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 45310 Električne in-
štalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;

45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74700 Čiščenje stavb.

Rg-4081
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03119 z dne 2. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ŠTUDENT, Agencija za po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Levstikova
ulica 5, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/07011/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 1458710
Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 7450

Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile.

Rg-4083
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00285 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VALAND, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Loče pri Poljča-
nah 46, Loče pri Poljčanah, sedež: Loče
pri Poljčanah 46, 3215 Loče pri Poljča-
nah, pod vložno št. 1/06403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5889472
Firma: VALAND, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VALAND, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Valand Alojz, Loče pri Po-

ljčanah, Loče pri Poljčanah 46, vstopil
15. 9. 1993, vložil 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 18. 2. 1999.

Rg-4084
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00144 z dne 22. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07039/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.: 1391488
Firma: BRGLEZ ROMAN, s.p., Pekar-

na – slaščičarna – trgovina – bar
Skrajšana firma: BRGLEZ ROMAN, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjet-

jenik
Sedež. 3305 Vransko, Vransko 17
Ustanovitelj: Brglez Roman, Vransko,

Vransko 17, vstopil 10. 2. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristki Brglez Anica in Brglez Dragica, obe
iz Žalca, Velika Pirešica 5d, imenovani
10. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
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nja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proiz-
vodnja testenin; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 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.

Rg-4086
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00362 z dne 22. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415042
Firma: SMOLEJ & DRUŽABNIKI, stroj-

na dela, d.n.o.
Skrajšana firma: SMOLEJ & DRUŽABNI-

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

odgovornostjo
Sedež: 3215 Loče pri Poljčanah,

Spodnje Laže 27
Ustanovitelja: Smolej Roman, Loče pri

Poljčanah, Spodnje Laže 27, in Žitnik An-
drej, Loče pri Poljčanah, Spodnje Laže 26,
vstopila 18. 3. 1999, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dru-
žbenika Smolej Roman in Žitnik Andrej, ime-
novana 18. 3. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 0130
Mešano kmetijstvo; 0202 Gozdarske storit-
ve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5274
Druga popravila, d.n.; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;

7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 7440 Oglaševanje; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-4087
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00493 z dne 22. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07038/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1412027
Firma: ANT, MRAVLJE IN DRUGI,

d.n.o., snemalni studio, vodenje poslov-
nih knjig

Skrajšana firma: ANT, Mravlje in drugi,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3211 Škofja vas, Zadobrova
102

Ustanovitelja: Mravlje Iztok in Mravlje An-
drejana, oba iz Škofje vasi, Zadobrova 102,
vstopila 1. 5. 1999, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dru-
žbenika Mravlje Iztok in Mravlje Andrejana,
imenovana 1. 5. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999:
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 72300 Obdelava podatkov; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74810 Foto-
grafska dejavnost; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Opombi: pri šifri K 74.120 vse, razen
revizijske dejavnosti; pri šifri K 74.140 vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-4090
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00086 z dne 22. 11. 1999 pri
subjektu vpisa TRSKA, podjetje za pro-
met z neživilskim blagom, d.o.o., Strmec
pri Vojniku 75, sedež: Strmec pri Vojni-
ku 75, 3203 Strmec pri Vojniku, pod
vložno št 1/00843/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo družbenika in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5296056
Firma: ŽIGA TRADE, trgovsko podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIGA TRADE, d.o.o.
Sedež: 3203 Nova cerkev, Nova cer-

kev 75

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Skaza Elizabeta, izstopila

19. 1. 1999; Skaza Sebastijan, Nova cer-
kev, Nova cerkev 75, vstopil 19. 1. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Skaza Elizabeta, razrešena 19. 1.
1999; direktor Skaza Sebastijan, imeno-
van 19. 1. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999:
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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 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; 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 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
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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 dro-
bno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 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;
5274 Druga popravila, d.n.; 55100 Dejav-
nost hotelov in podobnih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih 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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 60220 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje 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 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.; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-4091

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00036 z dne 22. 11. 1999 pri
subjektu vpisa H & P, Proizvodnja, trgovi-
na, zastopstva, uvoz-izvoz, d.o.o., Ce-
lje, sedež: Mariborska c. 1c, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/04866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5708842
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 12. 1998.

Rg-4092

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00449 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa G TRADE, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., sedež: Mariborska 17,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02639/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, spremembo in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5480426
Ustanovitelj: TAJA HOLDING AG, Švica,

Hauptstrasse 49, izstopil 3. 9. 1998; G
TRADE, trgovina in zastopanje, d.o.o., Ce-
lje, Mariborska 17, vstopil 3. 9. 1998, vlo-
žil 4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1999:
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; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo

pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posre-
dništvo 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 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-
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 in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi 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 dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52485 Trgovina na dro-
bno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7482 Pakira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 93040 Druge dejavnosti za nego tele-
sa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 4. 1999.

Rg-4097
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00297 z dne 30. 11. 1999 pri
subjektu vpisa KREATOR COMMERCE,
podjetje za storitveno in trgovsko dejav-
nost, d.o.o., Polzela 143d, sedež: Polze-
la 143d, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/00976/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. in spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5312434
Ustanoviteljica: Sever Janez Marjan, iz-

stopila 23. 3. 1999; Sever Ivana, Polzela,
Polzela 143d, vstopila 23. 3. 1999, vložila
2,763.076 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 3. 1999.

Rg-4100
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00801 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa MOGUL, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Šalek 90,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/06839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 1317695
Ustanovitelj: MOGUL MORAVA, A.S., Ho-

domin, Brnenska 3540, izstopil 30. 6. 1999;

KORAMO, A.S., Kolin, Ovčarecka 28026,
vstopil 30. 6. 1999, vložil 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4101
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/03323 z dne 22. 12. 1999 pri subjek-
tu vpisa HYPO LEASING CELJE, Podjetje
za financiranje, d.o.o., sedež: Ljubljanska
c. 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5920116
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska ce-

sta 20.

Rg-4103
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00799 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VTV VELENJSKI TELEVI-
ZIJSKI STUDIO, d.o.o., sedež: Stanteto-
va 2, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02827/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5495016
Sedež: 3320 Velenje, Žarova 10.

Rg-4105
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00548 z dne 23. 11. 1999 pri
subjektu vpisa CORDA, orodjarna, proiz-
vodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Celje,
sedež: Mariborska 86, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04592/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi delne odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo poslovnih deležev družbe-
nikov in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5871573
Ustanovitelji: Jeršič Ferdinand, Celje, Na

zelenici 9, vstopil 11. 7. 1994, vložil
309.400 SIT, Kerš Jurij, Škofja vas, Šmi-
klavž 18, vstopil 11. 7. 1994, vložil
309.400 SIT, Šrot Miran, Slovenske Konji-
ce, Mlače 1a, vstopil 11. 7. 1994, vložil
99.000 SIT, Grilanc Andrej, Celje, Mikloši-
čeva 1, vstopil 17. 3. 1999, vložil 14.000
SIT, Lah Zlatko, Celje, Dobojska 29, vstopil
17. 3. 1999, vložil 14.000 SIT, Fijavž Re-
nato, Celje, Pod gabri 15, vstopil 17. 3.
1999, vložil 14.000 SIT, in Stepišnik Stan-
ko, Škofja vas, Šmiklavž 19b, vstopil 11. 7.
1994, vložil 754.400 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 3. 1999.

Rg-4107
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03147 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa EUROGRAF, podjetje za zu-
nanjetrgovinski promet, trgovino in gra-
fično dejavnost, d.o.o., Velenje, Stante-
tova 17, sedež: Stantetova 17, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/01168/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in poslovnega deleža,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5332192

Osnovni kapital: 13,969.581,20 SIT
Ustanovitelj: Donko Dušan, Velenje, Go-

renjska 21, vstopil 23. 12. 1989, vložil
13,969.581,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proiz-
vodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Proiz-
vodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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 mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
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5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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 dro-
bno 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 dro-
bno 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; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitni-

ških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dija-
ških, študentskih domov, internatov; 55239
Druge 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 prehrambenih gostin-
skih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točinicah 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 Ce-
stni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
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.

Opombe: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
J 67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic; pri dejavnosti K 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 10. 1999.

Rg-4108
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03217 z dne 25. 11. 1999 pod
št. vložka 1/07043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1470647
Firma: HTZ, Higiena, tehnika in zašči-

ta, invalidsko podjetje, d.o.o., Velenje
Skrajšana firma. HTZ Velenje, I.P.,

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

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Partizanska 78
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: PREMOGOVNIK VELENJE,

d.d., Velenje, Partizanska 78, vstopil
17. 11. 1999, vložil 5,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Druks Franc, Šoštanj, Aškerčeva 9,
imenovan 17. 11. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih špor-
tnih površin; 17400 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 18210 Proizvodnja
delovnih oblačil; 18240 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 19200 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 19300 Proizvodnja obu-
tve; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 26630 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 26640
Proizvodnja malte; 26660 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28512 Druga površin-
ska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 29110 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 29220 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 29400 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 29510 Proizvodnja me-
talurških strojev; 29520 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 31100 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in transfor-
matorjev; 31200 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36120 Proiz-
vodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska
in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stav-
bnega in drugega pohištva; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 51420 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
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52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52710 Po-
pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
52740 Druga popravila, d.n.; 60240 Cestni
tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74600 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 75250 Zaščita pri reševanju
pri požarih in nesrečah; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 85325 Dejavnost invalid-
skih podjetij; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene; 93010 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic.

Opomba: pri dejavnosti K 74.600 vse,
razen poizvedovalne dejavnosti in dejavno-
sti zasebnih detektivov.

Rg-4109
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00079 z dne 22. 11. 1999 pri
subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI CENTER
ŠTORE, d.o.o., sedež: Cesta Kozjanske-
ga odreda 2, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02178/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5421837
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil 19. 12.
1997; KOMPAS SKLAD 2, Pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 22, vstopil 19. 12. 1997, vložil
3,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4112
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03120 z dne 10. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07048/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462687
Firma: BODONI, trgovina, proizvodnja,

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

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Stari trg 26
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Cvikl Rudolf, Velenje, Ce-

sta V. 3, vložil 2,300.000 SIT, Stropnik Jo-
žef, Velenje, Kavče 39c, vložil 150.000 SIT,
in Stropnik Darja, Velenje, Kavče 39a, vloži-
la 2,550.000 SIT – vstopili 18. 11. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Cvikl Rudolf, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokurista Stropnik Jožef in
Stropnik Darja, imenovani 18. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-

stilnih izdelkov, razen oblačil; 2215 Drugo
založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7440 Oglaševanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Opomba: pri dejavnosti 74.14 vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-4119
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00620 z dne 21. 12. 1999 pri
subjektu vpisa VARIOFORM, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino umetnih mas,
d.o.o., sedež: Novo Celje 11, 3301 Pet-
rovče, pod vložno št. 1/06243/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5828309
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Rak Oto, razrešen 1. 5. 1999; proku-
rist Alegro Tomaž, Maribor, Majcigerjeva 7,
imenovan 1. 5. 1999.

Rg-4128
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/03301 z dne 24. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07057/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1469401
Firma: AL-LES, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: AL-LES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3212 Vojnik, Višnja vas 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Žlaus Roman, Nova Cerkev,
Nova Cerkev 108, vstopil 23. 11. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žlaus Roman, imenovan 23. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proiz-
vodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 70110 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-4129
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00465 z dne 24. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07056/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1404105
Firma: LIPASAN, zdravstvena dejav-

nost, proizvodnja zelišč in bioprehrane,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 3334 Luče, Luče 106
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Žunter Anton, Rečica ob Sa-

vinji, Nizka 44, vstopil 21. 4. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žunter Anton, imenovan 21. 4. 1999,
zastopa družbo brez omeitev.

Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja gove-
di; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1586 Predelava čaja in kave;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 85121 Osnovna izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdrav-
ljenja.
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Rg-4131
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00552 z dne 20. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KOTA, hlajenje, ogrevanje,
toplotne črpalke, d.o.o., Petrovče, sedež:
Petrovče 237, 3301 Petrovče, pod vlož-
no št. 1/00826/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti, povečanje osnovnega
kapitala in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5298776
Firma: KOTA, energetske naprave,

hlajenje, ogrevanje, toplotne črpalke,
d.o.o., Petrovče

Osnovni kapital: 74,066.298,96 SIT
Ustanovitelj: Grešak Pavel, Laško, Pod-

šmihel 12, vstopil 5. 11. 1989, vložil
74,066.298,96 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, izbrisana 20. 12. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1999:
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.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 6. 1998.

Rg-4132
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02970 z dne 17. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07049/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1462474
Firma: MS SERVIS, Posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MS SERVIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Me-

stni trg 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Kolar Stanko, Slovenske

Konjice, Bezina 6a, vložil 420.000 SIT, Klub
študentov Dravinjske doline, Slovenske Ko-
njice, Mestni trg 7, vložil 840.000 SIT, Ke-
rovec Renata, Slovenske Konjice, Mizarska
25d, vložila 420.000 SIT, in Marovt Tomaž,
Slovenske Konjice, Kajuhova 6, vložil
420.000 SIT – vstopili 20. 9. 1999, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kolar Stanko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kerovec Renata,
imenovana 20. 9. 1999.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1999:
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami.

Rg-4134
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00421 z dne 19. 11. 1999 pri
subjektu vpisa SAVINJSKO ZADREČKA
VETERINARSKA POSTAJA, d.o.o., Mozir-
je, Cesta na lepo njivo 10, sedež: Cesta
na lepo njivo 10, 3330 Mozirje, pod vlož-
no št. 1/06418/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, po-

slovnih deležev in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5907390
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije za

razvoj – za program notranjega odkupa, izsto-
pil 20. 3. 1998, in Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, izsto-
pil 19. 12. 1997; Slovenska razvojna družba,
d.d. – za pogram notranjega odkupa, Ljublja-
na, Dunajska 160, vložila 3,500.000 SIT, Kralj
Ciril, Ljubno ob Savinji, Janozovo polje 20,
vložil 240.000 SIT, Lešnik Marjan, Mozirje,
Cesta na lepo njivo 10, vložil 240.000 SIT,
Zagožen Drago, Ljubno ob Savinji, Podter 16,
vložil 240.000 SIT, Rup Potočnik Marija, Gor-
nji Grad, Attemsov trg 11, vložila 100.000
SIT, Šturm Bojana, Velenje, Kardeljev trg 2,
vložila 130.000 SIT, Kolar Franc, Šmartno ob
Dreti, Otok 15, Bočna, vložil 220.000 SIT, ki
so vstopili 20. 3. 1998, in MAKSIMA 2, d.d.,
pooblaščena investicijska družba, Ljubljana,
Ljubljana, Šubičeva 2, vložila 850.000 SIT, ki
je vstopila 19. 12. 1997 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1998.

Rg-4135
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01297 z dne 1. 12. 1999 pri
subjektu vpisa UNIOR, Kovaška industri-
ja, d.d., sedež: Kovaška cesta 10, 3214
Zreče, pod vložno št. 1/00248/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5042437
Osnovni kapital: 4.676,828.000 SIT.

Rg-4137
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/02939 z dne 2. 12. 1999 pri
subjektu vpisa VEPLAS, velenjska plasti-
ka, d.d., sedež: Štrbenkova 1, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00491/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5099021
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1999: 33100

Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa.

Rg-4138
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00234 z dne 2. 12. 1999 pri
subjektu vpisa BOHOR, gostinske storit-
ve, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež: Kidri-
čeva 23, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04325/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5636680
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zagoda Milan, razrešen 14. 11.
1995; direktor Prah Ludvik, Rogaška Slati-
na, Velike Rodne 5, imenovan 14. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4139
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00803 z dne 6. 12. 1999 pri

subjektu vpisa VRTEC ZARJA, sedež: Za-
gajškova 8, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5049547000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-

nateljica Rosinek Marija, razrešena 21. 5.
1998; ravnateljica Grešak Marija, Celje,
Ljubljanska c. 27, imenovana 21. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejtiev.

LJUBLJANA

Rg-4392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10726 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa HOT MUSIC SHOP, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Po-
klukarjeva 16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, deleža in dejavnosti ter imena usta-
noviteljice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5543487
Firma: HOT PLUS, Računovodske sto-

ritve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: HOT PLUS, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Strehovec Marija-Maja,

Ljubljana, Poklukarjeva 16, vstopila
17. 12. 1991, vložila 2,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Strehovec Marija-Maja, imenova-
na 17. 12. 1991, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, izbrisana 25. 1. 2000: 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na dro-
bno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
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delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 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;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na dro-
bno 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52740 Druga popravila, d.n.; 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71402 De-
javnost videotek; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-4393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10727 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa S & T TRANS, Podjetje za med-
narodno špedicijo, transport, zunanjo in
notranjo trgovino, turizem, zastopstvo in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Letališka 16, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14405/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5542995
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Stojan in Mrak Tatja-

na, oba iz Ljubljane, Reboljeva 6, vstopila
10. 12. 1991, vložila po 1,250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 2. 2. 2000: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 2000: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proiz-
vodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proiz-
vodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovi-
tega papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Dejavnost
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Dejav-
nost potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 64120 Kurirska dejavnost, razen jav-
ne pošte; 6420 Telekomunikacije; 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;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-4394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10728 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa D.M.B., trgovina in svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
c. 134b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/10962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5462878
Sedež: 1000 Ljubljana, Gornji trg 17.

Rg-4397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10740 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa NIVES, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/31823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1413520
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva 22.

Rg-4401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10777 z dne 27. 12. 1999 pri sub-

jektu vpisa KONTO, Poslovne, davčne in
računovodske storitve, d.o.o., sedež:
Stegne 21, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02159/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, ustanoviteljev, deležev in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5287952
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ferlan Katjuša, Novo me-

sto, Vinji vrh 18, vstopila 12. 7. 1989, vlo-
žila 1,800.000 SIT, Ferlan Dimko, Ljublja-
na, Pod akacijami 43, vstopil 17. 6. 1992,
vložil 600.000 SIT, in Ferlan Luka, Ljublja-
na, Pod akacijami 43, vstopil 11. 10. 1999,
vložil 600.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 10. 1999.

Rg-4402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10778 z dne 9. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa DASAL, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, uvoz in izvoz ter
zastopanje, d.o.o., Brezovica, Log, Rim-
ska c. 47, sedež: Rimska c. 47, 1351
Log Brezovica, pod vložno
št. 1/06069/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in deleža, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5631009
Firma: DASAL, trgovina in zastopanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: DASAL, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: Brecelj Božidar, Brezovica,

Rimska c. 47, Log, vstopil 15. 3. 1990, vlo-
žil 7,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 0125
Reja drugih živali; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 10. 1999.

Rg-4403
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10792 z dne 7. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TRON, trgovsko, izvozno uvoz-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Streliška 29, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/03263/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča skrajšano firmo, spremembo na-
slova sedeža, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
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Matična št.: 5330963
Skrajšana firma: TRON, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 20
Dejavnost, vpisana 7. 12. 1999: 1710

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Oglaševanje; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1999.

Rg-4405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11285 z dne 30. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa LS – TRADE, trgovina, gostin-
stvo in poslovne storitve in inženiring,
sedež: Šutna 8, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/27543/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, dejavnosti, zastopnikov, naslova usta-
novitelja in zastopnika ter družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5937965
Ustanovitelja: Lužar Stane, Radovljica,

Ribčev Laz 16, vstopil 23. 2. 1996, in Lu-
žar Majda, Kamnik, Šutna 8, vstopila 3. 11.
1999, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Lužar Majda, imenovana 3. 11.
1999, in Lužar Stane, imenovan 23. 2.
1996, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 30. 12. 1999: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmo-
gljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 553 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 6022 Storitve
taksistov; 633 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; podjetniško svetovanje;
upravljanje s holding družbami; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proiz-
vodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pi-
sarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proiz-
vodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovo-
dne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5510 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč; 5522 De-
javnost kampov; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 5551 Dejav-
nost menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 7415 Dejavnost holdingov; 7440
Oglaševanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1999.

Rg-4407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11363 z dne 9. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32575/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467859
Firma: M2R, storitve in proizvodnja,

d.o.o.
Skrajšana firma: M2R, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Švarova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Laznik Miran, Ljubljana,

Švarova ulica 11, in Strojko Mario, Ljublja-
na, Višnjevarjeva ulica 39, vstopila 29. 10.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Laznik Miran in Strojko Mario, ime-
novana 29. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 51110 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji 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, us-
njem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 51320 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51350 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51390 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi 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; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
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mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 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 obla-
čili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na dro-
bno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 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; 52710 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih do-
mov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejav-
nost kampov; 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.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, 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; 55510 Dejavnost menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n.; 65210 Finančni zakup (leasing);
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 72200 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 72300 Obdelava podat-
kov; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-4410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11378 z dne 17. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa D.C.STUDIO, oblikovanje in
komuniciranje, d.o.o., Kamnik, sedež:
Ljubljanska 45, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/29140/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
naslova ustanovitelja in zastopnika ter osnov-
nega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 1125753
Sedež: 1240 Kamnik, Samostanska 3
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Marjan, Kamnik, Na

jasi 20, vstopil 9. 1. 1997, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kocjan Marjan, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4414
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11571 z dne 13. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa ALFATECH, d.o.o., Ljubljana,
Trgovina in storitve, sedež: Verovškova
58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23622/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5775868
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 32.

Rg-4415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11699 z dne 29. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RECOM EXIM, d.o.o., trgovina
in proizvodnja, sedež: Špruha 33, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/32356/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1458663
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999:

51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe.

Rg-4417
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12055 z dne 14. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa TERRA – R.B., trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška
167, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25089/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5832667
Osnovni kapital: 44,508.000 SIT

Ustanovitelj: Simić Boro, Ljubljana, Veli-
ki Štradon 11, vstopil 27. 12. 1993, vložil
44,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-4423
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/12740 z dne 9. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32576/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1482874
Firma: KONTEA, računovodski servis,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Adamlje Matejka, Škoflji-

ca, Puciharjeva 30, vstopila 1. 12. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adamlje Matejka, imenovana
1. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo za-
ložništvo; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 23. 8. 2000 / Stran 6919

računalniške opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-4426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13231 z dne 20. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32728/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1483170
Firma: UROŠ TRANSPORT, transpor-

tne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: UROŠ TRANSPORT,

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

govornostjo
Sedež: 1261 Ljubljana Dobrunje, Pot

na most 5
Osnovni kapital: 4,378.880 SIT
Ustanovitelj: Strah Uroš, Ljubljana, Do-

brunje, Pot na most 5, vstopil 2. 12. 1999,
vložil 4,374.880 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strah Uroš, imenovan 2. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 4521
Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na dro-
bno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5116 Posre-
dništvo 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.; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7021 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-4427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13239 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa LADA AVTO, Podjetje za proiz-
vodnjo, prodajo in servisiranje vozil,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska
134b, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20415/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5688051
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskoškova 11.

Rg-4428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13241 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa TASO, d.o.o., podjetje za organi-
ziranje in izvajanje prometa blaga in sto-
ritev, Gornji trg 24, Ljubljana, sedež: Gor-
nji trg 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/23149/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev in zastopnikov ter razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5792045
Firma: VERTUS, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: VERTUS, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Črna vas 146
Ustanovitelji: Gartner Biljana in Gartner

Roman, izstopila 8. 12. 1999; Prešern Bo-
ris, Ljubljana, Reboljeva ulica 9, vložil
578.100 SIT, Bremec Damjan, Ljubljana,
Topniška ulica 15, vložil 578.100 SIT, Ver-
lic Milan, Kranj, Ilovka 10, vložil 231.240
SIT, in Kočevar Cvetka, Ljubljana, Spodnji
Rudnik III 12, vložila 154.160 SIT – vstopili
8. 12. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gartner Biljana, razrešena 8. 12.
1999; direktor Bremec Damjan, imenovan
8. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskar-
stvom povezane storitve; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6022 De-
javnost taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalni-
ških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7411 Pravno svetovanje;
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; 7470 Čiščenje
stavb; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-4430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13244 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa AVTO M.B., Prevozništvo, tr-
govina, servis, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Beblerjev trg 3, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20700/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5698120
Osnovni kapital: 15,250.200,95 SIT
Ustanovitelj: Milošević Budimir, Ljublja-

na, Beblerjev trg 3, vstopil 13. 11. 1992,
vložil 15,250.200,95 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 28. 1. 2000: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storit-
ve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost tak-
sistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij



Stran 6920 / Št. 75 / 23. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1999.

Rg-4431
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13245 z dne 26. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa MEDITRADE, Podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vodovodna 100, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11607/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dele-
žev, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5475180
Osnovni kapital: 347,995.000 SIT
Ustanovitelja: Anžlovar Anton, Ljubljana,

Brodarjev trg 7, vstopil 10. 12. 1990, vložil
34,799.500 SIT, in MEDITRADE HOLDING
ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein, Auelestras-
se 38, vstopil 27. 10. 1999, vložil
313,195.500 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata; MEDITRADE GMBH, Unterbergen,
Avstrija, Unterbergen 46, izstopil 27. 10.
1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Redek Branko, Brezovica, Na Lazih
16, imenovan 27. 10. 1999.

Dejavnost, izbrisana 26. 1. 2000: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksi-
stov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 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 drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejav-
nost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7440 Oglaševanje; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov.

Rg-4434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

1999/13264 z dne 31. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32760/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5683459
Firma: LASTRA COMPANY, podjetje za

poslovno komercialni in tehnološki in-
ženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: LASTRA COMPANY,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež. 1234 Mengeš, Liparjeva 6
Osnovni kapital: 1,714.600 SIT
Ustanovitelji: Rakovec Stane, Zgornja

Besnica, Rakovica 15, vstopil 17. 9. 1992,
vložil 874.446 SIT, Rakovec Gregor, Dom-
žale, Ljubljanska cesta 108, vstopil 2. 6.
1994, vložil 428.650 SIT, in Komatar Ire-
na, Ljubljana, Clevelandska ulica 45, vsto-
pila 12. 1. 1996, vložila 411.504 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ra-
kovec Stane, imenovan 17. 9. 1992, kot
predsednik skupščine družbe zastopa druž-
bo brez omejitev, in direktorica Komatar Ire-
na, imenovana 2. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3630 Proizvodnja glas-
bil; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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 dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Tr-
govina 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 dro-
bno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/4126/00.

Rg-4436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13536 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa PROREKLAM-EUROPLAKAT,
d.o.o., podjetje za ekonomsko propa-
gando in reklamo, Ljubljana, sedež: Par-
mova 53, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/17836/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5617669
Osnovni kapital: 30,900.000 SIT
Ustanovitelji: ANKUENDER STEIERMA-

KISCHE ANKUNDIGUNGSGES M.B.H.,
Graz, Avstrija, Herengasse 7, vstopil
17. 1. 1992, vložil 11,819.250 SIT, EU-
ROPLAKAT INTERNATIONAL WER-
BEGESELLSCHAFT M.B.H., Dunaj, Avstri-
ja, Litfasstrasse št. 6, vstopil 28. 6. 1993,
vložil 15,141.000 SIT, in Edi Laura, Za-
greb, Pazinska 54, vstopil 6. 10. 1992, vlo-
žil 3,939.750 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-4437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13917 z dne 5. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa BEMOZ, proizvodnja gramoza,
betonskih izdelkov in trgovina, Kočevje,
d.o.o., sedež: Frankopanska 7, 1330 Ko-
čevje, pod vložno št. 1/04122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča nadomestni
sklep Srg 4999/99 – uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev in dele-
žev ter spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5325315
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Clemens Kirsten, izstopila

8. 12. 1999; Gregorčič Alojz, Kočevje,
Frankopanska 7, vstopil 30. 1. 1990, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1430 Pridobi-
vanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 2661 Proiz-
vodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
4010 Oskrba z elektriko; 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-
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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; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 4999/99 z dne 6. 10.
1999, razveljavi.

Rg-4443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15683 z dne 21. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa LIČI, čiščenje, vzdrževanje,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg
10, sedež: Preglov trg 10, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/17028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala in deleža,
spremembo in uskladitev dejavnosti, proku-
rista in spremembo akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5592364
Firma: LIČI, čiščenje, vzdrževanje, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: LIČI, d.o.o.
Sedež: 1315 Velike Lašče, Velike La-

šče 143
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Garbajs Lidija, Ljublja-

na, Preglov trg 10, vstopila 30. 3. 1992,
vložila 3,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Garbajs Matej, Velike Lašče, Velike
Lašče 143, imenovan 27. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 2000: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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 obla-
čili 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi 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; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6022 Dejavnost taksistov;
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 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7470 Či-
ščenje stavb; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9304 Druge dejavno-
sti za nego telesa; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 12. 1999.

Rg-4445
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15686 z dne 13. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa ELTEH – ELIS, inženiring in
proizvodnja zaščitnih sistemov, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 35, sedež: Stegne 35,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27516/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5911028
Firma: ELTEH-ELIS, storitve, trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTEH-ELIS, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Hacquetova 8
Ustanovitelj: Zorn Otmar, Kordiš Marko,

Vidović Boris, Kurek Robert, Pliskovac Edu-
ard in Ritoša Vilim, izstopili 22. 11. 1999;
Bizaj Rudolf, Ljubljana, Ptujska 23, vstopil
22. 11. 1999, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorn Otmar, razrešen 22. 11. 1999;
direktor Bizaj Rudolf, Ljubljana, Ptujska 23,
imenovan 23. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana 13. 1. 2000: 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5114 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5166 Trgovina na debelo s
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kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 5211 Trgovina na drobno v nespeci-
aliziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na dro-
bno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje.

Rg-4446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15687 z dne 9. 2. 2000 pri subjek-
tu vpisa HPC, Podjetje za veletrgovino z
računalniško in pisarniško opremo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šlandrova 2,
1231 Ljubljana-Črnuče, pod vložno
št. 1/29064/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 1124722
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dernovšek Iztok, razrešen 31. 12.
1999; direktor Ulčar Janez, Ljubljana, Voj-
kova cesta 91, imenovan 1. 1. 2000.

Rg-4448
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15691 z dne 13. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32705/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488678
Firma: AGGIO, družba za poslovne in

druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGGIO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Jelovškova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rožman Jože, Mengeš,

Jelovškova 13, vstopil 22. 12. 1999, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Rožman Ljubica in Rožman Jože,
oba iz Mengša, Jelovškova 13, imenovana
22. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humani-
stike; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost
holdingov; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-4449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15692 z dne 25. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa GROŠJAN, Gostinsko in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Pe-
rovo 27, 1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/18619/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5661617
Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na dro-
bno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510
Dejavnost 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 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring).

Rg-4451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15699 z dne 25. 1. 2000 pri subjek-
tu vpisa MS – STORITVE, d.o.o., Podjetje
za izvajanje multi servisnih storitev, se-
dež: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/28330/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, deležev in zasto-
pnikov s temile podatki:

Matična št.: 5945445
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 11
Ustanovitelji: Logofetov Atanasov Vladimir,

izstopil 17. 12. 1999; Baričević Kristan De-
nis, Ljubljana, Prušnikova ulica 11, vstopil
22. 8. 1996, Harter Silvo, Trzin, Reboljeva
ulica 33, vstopil 31. 3. 1999, Cestnik Alojz,
Ljubljana, Prisojna ulica 1, vstopil 31. 3.
1999, Možina Franc, Ljubljana, Gregorčiče-
va ulica 7, vstopil 17. 12. 1999, in Skušek
Janez, Ljubljana, Mala čolnarska ulica 8,
vstopil 17. 12. 1999 – vložili po 398.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Logofetov Atanasov Vladimir, razre-
šen 17. 12. 1999; direktor Baričević Niko-
la, Ljubljana, Prušnikova ulica 11, imeno-
van 17. 12. 1999.
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Rg-4453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15701 z dne 24. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32734/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1491741
Firma: FABULA, družba za kulturne

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Mivka 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mišič Radovan, Maribor,

Kardeljeva cesta 69, in Jančar Mateja, Ljub-
ljana, Mivka 32, vstopila 23. 12. 1999, vlo-
žila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Mišič Radovan in Jančar Mateja,
imenovana 23. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-4456
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15709 z dne 28. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa BANKART, procesiranje pla-
čilnih instrumentov, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Šmartinska 132, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/30179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1244272
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 150.

Rg-4457
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

1999/15710 z dne 20. 1. 2000 pri sub-
jektu vpisa SCHACHERMAYER, podjetje
za industrijo in trgovino, d.o.o., sedež:
Leskoškova št. 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/20508/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala in deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5687870
Firma: SCHACHERMAYER, podjetje za

industrijo in trgovino, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: SCHACHERMAYER,

d.o.o., Trzin
Sedež: 1236 Trzin, Motnica 6
Osnovni kapital: 85,000.000 SIT
Ustanovitelj: SCHACHERMAYER

G.M.B.H., Austria, Linz, Schachermayer-
strasse 2, vstopil 16. 10. 1992, vložil
85,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-4458
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01069 z dne 11. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa MATLESK, d.o.o., servis, trgo-
vina in gostinstvo, Ljubljana, Janova 4,
sedež: Janova 4, 1231 Ljubljana-Črnu-
če, pod vložno št. 1/17252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5642027
Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 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 dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 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; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostin-
skih obratov; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7470 Čišče-
nje stavb; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.
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Rg-4460

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01101 z dne 2. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa FITTOP, športni center,
d.o.o., sedež: Športni park 8. julij, 1234
Mengeš, pod vložno št. 1/03667/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5430232
Ustanovitelja: BETAPOINT, trgovsko in

proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Aleševčeva 38, izstopil 6. 1.
2000; Plešinac Rok in Plešinac Tom, oba
iz Ljubljane, Aleševčeva 38, vstopila 6. 1.
2000, vložila po 163,873.163,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-4462

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01570 z dne 26. 1. 2000 pri
subjektu vpisa DIGICARD, plastične kar-
tice in kodirni sistemi, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pražakova 7, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/25573/00 vpisalo v so-
dni register tega sodišča spremembo na-
slova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5859514
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 13.

Rg-4465

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01728 z dne 3. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32776/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492314
Firma: TIFT, biro inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: TIFT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ruska 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Svete Gregor, Borovnica,

Breg pri Borovnici 48, Vukšinič Peter,
Ljubljana, Putrihova ulica 6, in Steblovnik
Mitja, Notranje Gorice, Nova pot 27, Vna-
nje Gorice, vstopili 19. 1. 2000, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Steblovnik Mitja, imenovan 19. 1.
2000.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiska-
nje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev za-
pisa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja ra-

čunalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, naprav in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3330 Proizvodnja opreme za indus-
trijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 4531 Električne inštalacije; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-
alom, 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 od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5212 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na dro-
bno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Or-

ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-141

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/04426 z dne 11. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa ICTAS, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Grintovška 16,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/15159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5554578
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sa-
djarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 01412 Druge storitve za ras-
tlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živino-
rejo, razen veterinarskih storitev; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervi-
ranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sa-
dja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega
olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
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margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15710 Proizvodnja krmil; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali; 15810 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proiz-
vodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predela-
va čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proiz-
vodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-
tlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 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;
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; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 7. 1999.

Rg-221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09798 z dne 15. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa KOVINAR TRGOVINA, d.d.,
Kočevje, sedež: Reška cesta 23, 1330
Kočevje, pod vložno št. 1/12977/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in dejavnosti, sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala in pooblastilo
upravi za povečanje osnovnega kapitala ter
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5509475
Firma: KOVINAR TRGOVINA, trgovina

in storitve, d.d., Kočevje
Skrajšana firma: KOVINAR TRGOVINA,

d.d., Kočevje
Dejavnost, izbrisana 15. 11. 1999:

7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-

be; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 74150 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo
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; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila.

Osnovni kapital se poveča na
27,990.000 SIT, z izdajo novih delnic do-
sedanjim delničarjem, in sicer v znesku
10,000.000 SIT.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v sta-
tutu z dne 4. 8. 1999, da v roku pet let od
vpisa spremembe statuta poveča osnovni
kapital za največ 8,995.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 4. 8. 1999.

Rg-320

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09712 z dne 14. 9. 1999 pod št.
vložka 1/32276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1447327
Firma: KOMET LR, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: KOMET LR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Jerman Liljana, Ljubljana,

Agrokombinatska cesta 6b, vstopila 27. 8.
1999, ter Setnikar Rajko, Ljubljana-Šmar-
tno, Grško 8, in Fabjan Sebastijan, Seža-
na, Utovlje 20, vstopila 27. 8. 1999 – vlo-
žili po 700.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerman Ljiljana, imenovana 27. 8.
1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proiz-
vodnja trajnega peciva in slaščic; 5111 Po-
sredništvo 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, 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; 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, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 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 dro-
bno 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
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izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, ča-
sopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih
obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-849

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11129 z dne 8. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa PAVLE K, podjetje za trgovi-
no, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež:
V dolini 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29168/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajša-
ne firme, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1193643
Firma: JUBIR, družba za trgovino, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JUBIR, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 8. 11. 1999:

55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z la-
stnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-

steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij; 6022 De-
javnost taksistov; 7440 Oglaševanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 10. 1999.

Rg-1297

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10340 z dne 25. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa UNIVERSAL TRADE, trgovi-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 152 R 5/II,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/31566/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deleža s temile podatki:

Matična št.: 1363778
Ustanovitelja: Ahuja Kamal, Dunaj, Kas-

grabengasse 7, vstopil 20. 11. 1998, vlo-
žil 840.000 SIT, in Cue Gonzales Silvia,
Dunaj, Karolineng 9, vstopila 3. 6. 1999,
vložila 84.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-1601

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/09620 z dne 26. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa MEHANIKA, Trbovlje, Indus-
trijsko podjetje, d.d., Trbovlje, sedež:
Trg revolucije 23, 1420 Trbovlje, pod
vložno št. 1/00086/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033071000
Člani nadzornega sveta: Lutar Štefan,

Podbregar Damjan in Rezar Ernest, izsto-
pili 18. 12. 1997; Kink Stanka, Kostanje-
vič Rajko in Radak Milivoj, ponovno vstopi-
li 18. 12. 1997, Kolarič Andrej, Kus Darin-
ka-Silvestra in Pajek Ivan, vstopili 18. 12.
1997.

Rg-2534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11487 z dne 23. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467956
Firma: SLK, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in storitve, d.o.o., Vodice
Skrajšana firma: SLK, d.o.o., Vodice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1217 Vodice, Repnje 54
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelja: Koželj Lado in Koželj Emi-

ca, oba iz Vodic, Repnje 54, vstopila 8. 11.
1999, vložila po 1,550.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koželj Lado in zastopnica Koželj
Emica, imenovana 8. 11. 1999, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2872 Proiz-
vodnja lahke kovinske embalaže; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proiz-
vodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7310 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-2836

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/13874 z dne 29. 12. 1999 pri
subjektu vpisa CERTINVEST, d.o.o., Po-
slovno svetovanje in trgovina z nepre-
mičninami, Ljubljana, sedež: Dunajska
58, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5860253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Justin Tomaž, razrešen 8. 12. 1999;
direktor Kosović Suad, Bihać, Splitska
4/VII, imenovan 8. 12. 1999.
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Rg-2883

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/02394 z dne 11. 2. 2000 pri
subjektu vpisa COLLEGIUM GRAPHI-
CUM, tisk, grafično oblikovanje in sto-
ritve ter trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ro-
ška 2, sedež: Roška 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/15576/00 vpisalo v so-
dni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, ustanovite-
ljev in deležev ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5556597
Firma: COLLEGIUM GRAPHICUM,

tisk, grafično oblikovanje in storitve ter
trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: COLLEGIUM GRAP-
HICUM, d.o.o.

Sedež: 1000 Ljubljana, Štepanja ce-
sta 11a

Ustanovitelja: Jamšek Matjaž in Jamšek
Boštjan, oba iz Ljubljane, Miklavčeva 2,
vstopila 4. 2. 1992, vložila po
1,676.480,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Šuštaršič Dušan in Pance Mi-
ran, izstopila 29. 10. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 2000: 22120
Izdajanje časopisov; 21210 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 21250 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 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 sto-
ritve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 51130 Posre-
dništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo

s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51390 Nespecializirana trgovina na debe-
lo 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 apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52110 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 52270 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na dro-
bno z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
60240 Cestni tovorni promet; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
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; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-3195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/11955 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa H & L, podjetje za elektro
storitve, vzdrževanje in inštalacije,
d.o.o., Ljubljana, Kašeljska 56a, sedež:
Kašeljska 56a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/17924/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča, da se ugovoru ugodi
in da se sklep o začetku postopka izbrisa
Srg 99/8223 razveljavi ter vpišejo spre-
memba firme, osnovnega kapitala in dele-
žev, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 1332716
Firma: H & L, podjetje za elektro sto-

ritve, vzdrževanje in inštalacije, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: H & L, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hul Sašo, Ljubljana, Kašelj-

ska 56a, vstopil 30. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega oro-
dja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje;
28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materi-
alom, 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 od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materi-
alom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5272 Popravilo električnih go-
spodinjskih aparatov; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 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; 71401 Izposojanje
športne opreme; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z
zakonom o gospodarskih družbah se za-
četek postopka izbrisa iz sodnega registra
po uradni dolžnosti, Srg 99/8223 z dne
27. 12. 1999, razveljavi.

Opomba: Podatki, označeni z *, so po-
datki, ki se nadomestijo z novim vpisom.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristoj-
no sodišče druge stopnje.

Rg-3287

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/09669 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa STARA FUŽINA, umetno
kovaštvo in trgovina, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Bistriška 33, 1241 Kamnik, pod
vložno št. 1/16944/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deleža in za-
stopnikov, uskladitev in spremembo dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5608392
Osnovni kapital: 2,208.000 SIT
Ustanovitelj: Mohar Natalija, izstopila

20. 8. 1999; Grašič Janko, Kamnik, Tra-
ta 3, Šmarca, vstopil 1. 4. 1992, vložil
2,208.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Mohar Natalija, razrešena 20. 8.
1999; direktor Grašič Janko, in prokuri-

stka Polanec Štefka, oba iz Kamnika, Trata
3, Šmarca, imenovana 20. 8. 1999.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 2670
Obdelava naravnega kamna; 2731 Hladno
vlečenje; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin, prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proiz-
vodnja strojev za druge posebne namene;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomor-
ski promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 8. 1999.

Rg-3300

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01122 z dne 21. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GENT, trgovina in posre-
dništvo, d.o.o., sedež: Draveljska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/32322/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža
s temile podatki:

Matična št.: 1453076
Sedež: 1000 Ljubljana, Dvorakova 3
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z

dodatnimi oznakami vpisane tako, da so
bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-3301
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01059 z dne 28. 1. 2000 pod
št. vložka 1/32756/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492039
Firma: DASK, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DASK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 9
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Purić Stevo, Ljubljana,

Celjska ul. 15, in Rogelja Karlo, Izola, Mo-
rova ul. 15, vstopila 6. 1. 2000, vložila po
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Purić Stevo in prokurist Rogelja Kar-
lo, imenovana 7. 1. 2000.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 2000: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sa-
djem in vrtninami; 5132 Trgovina na debe-
lo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina 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 ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 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 dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
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 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; 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 64120 Kurirska dejavnost, razen
javne pošte; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74400 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 93040 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-3524

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03852 z dne 6. 12. 1999 pri sub-

jektu vpisa NAJDI, trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Cerknica, Kebeto-
va ul. 12, sedež: Kebetova ul. 12, 1380
Cerknica, pod vložno št. 1/12488/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala, deležev, dejav-
nosti, zastopnikov in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5514576
Firma: VRTNARIJA NAJDI, trgovsko

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VRTNARIJA NAJDI,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,176.484,39 SIT
Ustanovitelja: Pavlič Andreja, Cerknica,

Cesta na Jezero 14, vstopila 26. 4. 1991,
vložila 1,088.242,20 SIT, in Kudeljnjak
Ivan, Gornja Višnica, Gornja Višnjica 20,
vstopil 11. 6. 1999, vložil 1,088.242,19
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Kudeljnjak Ivan, imenovan 11. 6.
1999, in Pavlič Andreja, imenovana
26. 4. 1991, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Ureja-
nje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 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; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na dro-
bno s svežim sadjem in zelenjavo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52488 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
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74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 6. 1999.

Rg-3534

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01842 z dne 6. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32559/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS v Kranju,
spremembo firme, skrajšane firme, sede-
ža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1263030
Firma: PROFESSIONAL COMMERCE,

trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PROFESSIONAL

COMMERCE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PROCOMMERCE INTER-

NATIONAL INC., New Castle, Delaware,
2316 Baynard Boulevard, vstopil 20. 3.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Milan, Žabnica, Zgornje
Bitnje 254, imenovan 20. 3. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 12. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;

5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem; 5170 Druga trgovina na debelo.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vl. št. 1/06280/00.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 15. 7. 1999.

Rg-3595

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/10393 z dne 31. 1. 2000 pri
subjektu vpisa AVTOTEHNA BIRO, trgov-
ska družba z biroopremo, d.o.o., sedež:
Celovška c. 175, 1117 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5925975
Dejavnost, vpisana 31. 1. 2000: 4550

Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji 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 ras-
tlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-

cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na dro-
bno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na dro-
bno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na dro-
bno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 De-
javnost 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-
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ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6420 Telekomuni-
kacije; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo 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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetova-
nje 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; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9111 Dejavnost poslovnih in de-
lodajalskih združenj; 9112 Dejavnost stro-
kovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih
organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9251 Dejav-
nost knjižnic in arhivov; 9252 Dejavnost
muzejev, varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro »51.18 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.« razen farmacevtskih iz-
delkov. Pri dejavnosti pod šifro »74.60 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje« razen
poizvedovalne dejavnosti.

Rg-3596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/03214 z dne 28. 1. 2000 pri
subjektu vpisa LESNINA, trgovina s po-
hištvom, d.d., sedež: Parmova 53, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapita-
la ter spremembo osnovnega kapitala, se-
deža in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5025648
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Bo-

kalce 40
Osnovni kapital: 152,990.000 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 15. 6.

1999, da se osnovni kapital zmanjša za
611,960.000 SIT z znižanjem nominalne

vrednosti delnice z 10.000. SIT na 2.000
SIT zaradi prevelikega obsega vseh oblik
kapitala glede na potrebe in obseg poslo-
vanja družbe.

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se imetnikom delnic zaradi zmanjšanja no-
minalne vrednosti delnic izplača po delnici
8.000 SIT v štirih letnih obrokih.

Plačila delničarjem bodo izvedena po
izteku 6 mesecev od objave vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni re-
gister.

Sprememba statuta z dne 15. 6. 1999.

Rg-3604

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02485 z dne 18. 11. 1999 pri sub-
jektu vpisa TIMLES, servis-pohištvene
storitve, d.o.o., Dobrova, sedež: Cesta
7. maja št. 19, 1356 Dobrova, pod vlož-
no št. 1/18722/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, ustanovitelja, deleža, dejavno-
sti, zastopnikov in akta o ustanovitvi s temi-
le podatki:

Matična št.: 5632480
Firma: TIKLES, servis – pohištvene

storitve, d.o.o., Dobrova
Skrajšana firma: TIKLES, d.o.o., Do-

brova
Ustanovitelj: Setnikar Marko, izstopil

16. 4. 1999; Jesenovec Valentin, Dobro-
va, Cesta 7. maja 19, vstopil 3. 4. 1992,
vložil 1,505.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Setnikar Marku, ki je bil razre-
šen 16. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 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 pro-
tja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posre-
dništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri

prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost pla-
ninskih domov in mladinskih prenočišč;
5522 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 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 pro-
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metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 16. 4. 1999.

Rg-3664

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01557 z dne 9. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1492250
Firma: MAANE – ZALETEL, k.d., druž-

ba za tehnični inženiring in poslovno
svetovanje

Skrajšana firma: MAANE – ZALETEL,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gunceljska

cesta 24
Ustanovitelja: Zaletel Maja, Ljubljana,

Gunceljska cesta 24, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Zaletel Janez, Ljubljana,
Stanežiče 66, ki je vložil 5.000 SIT in ne
odgovarja – vstopila 17. 1. 2000.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zaletel Maja, imenovana 17. 1.
2000.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 2000: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in goril-
nikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in tran-
sportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opre-
me; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštala-

cije; 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; 5111 Posre-
dništvo 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, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi 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
drugimi izdelki široke porabe; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah z živili; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Dejavnost prehrambe-
nih gostinskih obratov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno

svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševa-
nje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-3671

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 2000/01388 z dne 4. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32783/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1488988
Firma: ALEATEL, podjetje za inženi-

ring in distribucijo, d.o.o.
Skrajšana firma: ALEATEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Slamnikarska

ulica 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Dean, Domžale,

Slamnikarska ulica 20, in Ferlič Robert,
Domžale, Miklošičeva ulica 1e, vstopila
21. 1. 2000, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Hribar Dean in Ferlič Robert, ime-
novana 21. 1. 2000, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 2000: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1600 Proizvod-
nja tobačnih izdelkov; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proiz-
vodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3120 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za indus-
trijsko procesno krmiljenje; 3340 Proiz-
vodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
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ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Dejavnost prehram-
benih gostinskih obratov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladi-
ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Dis-
tribucija filmov in videofilmov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10913 z dne 2. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32444/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1467387
Firma: SBB – ELMAZOSKI & CO.,

d.n.o., gradbeništvo, Ljubljana
Skrajšana firma: SBB – ELMAZOSKI &

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

264
Ustanovitelja: Elmazoski Seniš, Elma-

zoski Benat, oba iz Struge, Selo Borovec,
vstopila 19. 10. 1999, odgovornsot: od-
govarjata s svojim premoženjem

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Elmazoski Seniš in zastopnik Elma-
zoski Benat, imenovana 19. 10. 1999, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela.

Rg-3702

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/10551 z dne 16. 12. 1999 pri sub-
jektu vpisa RAMOS, Podjetje za tran-
sport, špedicijo in trgovino, export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trebinj-
ska 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21699/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo skrajšane firme, us-
kladitev dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5727863
Skrajšana firma: RAMOS, d.o.o., Ljub-

ljana
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1999:

2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, 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 de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje 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 rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posre-
dništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo 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 Tr-



Stran 6934 / Št. 75 / 23. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sa-
djem in zelenjavo; 5222 Trgovina na dro-
bno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speci-
aliziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55100 Dejavnost hotelov in po-
dobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55234 Dejavnost dija-
ških, 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); 6010
Železniški promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Iz-
redni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vo-
dnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirska dejav-
nost, razen javne pošte; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7011 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posre-
dništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalni-
ške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 74201 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in te-
hnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševa-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Pogrebna dejavnost; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 29. 9. 1999.

Rg-3714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/11719 z dne 13. 12. 1999 pod št.
vložka 1/32593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1468138
Firma: SCHWAB ART & DECORATI-

ON, storitve in trgovina, k.d.
Skrajšana firma: SCHWAB ART & DE-

CORATION, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1111 Ljubljana, Langusova 41
Ustanovitelja: Schwab Iztok, Krško, Ro-

stoharjeva ulica 8, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Roguljič Suzana, Krška
vas, Krška vas 102, ki je vložila 5.000 SIT
in ne odgovarja, vstopila 5. 11. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Schwab Iztok, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Roguljič Su-
zana, imenovana 5. 11. 1999.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1999:
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
51700 Druga trgovina na debelo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 74130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 95000
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Rg-3882

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 1999/14880 z dne 1. 2. 2000 pri sub-
jektu vpisa MUC TRADE, transport, trgo-
vina, računovodstvo, d.o.o., sedež: Kom-
polje 83a, 1312 Videm-Dobrepolje, pod
vložno št. 1/27640/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, deležev in družbene pogodbe
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5938244
Osnovni kapital: 4,400.000 SIT
Ustanovitelja: Tekavčič Terezija in Te-

kavčič Jože, oba iz Vidma Dobrepolje,
Kompolje 83a, vstopila 29. 2. 1996, vloži-
la po 2,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, izbrisana 1. 2. 2000: 011
Pridelovanje kmetijskih rastlin; 012 Živino-
reja; 013 Mešano kmetijstvo; 014 Storitve
za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen
veterinarskih storitev; 015 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 020 Gozdarstvo
in gozdarske storitve; 050 Ribištvo, ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 151 Proizvodnja,
predelava in konzerviranje mesa in proiz-
vodnja mesnih izdelkov; 152 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 153 Predelava in konzerviranje sadja
in vrtnin; 154 Proizvodnja rastlinskih in ži-
valskih olj in maščob; 155 Predelava mle-
ka in proizvodnja mlečnih izdelkov; 158
Proizvodnja drugih živil; 159 Proizvodnja
pijač; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 75 / 23. 8. 2000 / Stran 6935

razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 177 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih izdelkov; Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 182 Proizvodnja drugih oblačil
in izdelkov; 511 Posredništvo; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 601 Železniški pro-
met; 602 Drug kopenski promet; 611 Po-
morski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejav-
nosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 744 Ekonomsko pro-
pagiranje; 747 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobra-
ževanje odraslih in drugo izobraževanje;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejav-
nosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 2000: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01420 Storitve za živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 02010 Gozdar-
stvo; 02020 Gozdarske storitve; 05010 Ri-
bištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 45110 Rušenje objektov in ze-
meljska 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 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 stavbne-

ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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;
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;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 52110 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na dro-
bno 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; 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 dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 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; 55520 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 60220
Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74150 Dejavnost holdingov;
74400 Oglaševanje; 74810 Fotografska
dejavnost; 74820 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 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.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 12. 1999.

Rg-3884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/00325 z dne 2. 2. 2000 pri subjek-
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tu vpisa KAMNOLOM BOROVNIK, d.o.o.,
Zagorje ob Savi, sedež: Kopališka 14,
1410 Zagorje ob Savi, pod vložno
št. 1/09369/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5438446
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kamnik Janez, razrešen 31. 12.
1999; zastopnik Majcen Rihard, Zagorje ob
Savi, Pečarjeva ulica 10, imenovan 1. 1.
2000, zastopa družbo kot v.d. direktorja.

Rg-3899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/01857 z dne 10. 2. 2000 pod št.
vložka 1/32795/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1492420
Firma: AGENCIJA AVANTA, družba za

komuniciranje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AGENCIJA AVANTA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob zeleni ja-

mi 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jelačin Bojan, Ljubljana,

Gornji trg 24, vložil 840.000 SIT, in Hawlina
Maja, Ljubljana, Ob zeleni jami 3, vložila
1,260.000 SIT – vstopila 14. 12. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Jelačin Bojan in Hawlina Maja, ime-
novana 14. 12. 1999.

Dejavnost, vpisana 10. 2. 2000: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na dro-
bno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja in humanistike;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

MARIBOR

Rg-3391
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 2000/00798 z dne 31. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA MA-
RIBOR, sedež: Ljubljanska ulica 5, 2000

1999; stečajni upravitelj Rupnik Janez, Mari-
bor, Strossmayerjeva 32b, imenovan 14. 9.
1999.

Dne 10. 2. 2000 se vpiše sklep tega
sodišča opr. št. St 48/99 z dne 14. 9.
1999 in sicer, da se predlog za sklenitev
prisilne poravnave zavrne in da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom TIMA
HOLDING d.d. Maribor.

Rg-111
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03028 z dne 17. 11. 1999 pri
subjektu vpisa FISSIM, svetovanje in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Prešernova 1,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/10235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova, osnovnega kapitala in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1215256
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova 18
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: Marinič Ignac, Maribor,

Framska ulic 3, vstop 10. 11. 1997, vložek
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-1777
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03147 z dne 6. 12. 1999 pod
št. vložka 1/10739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1471546
Firma: AVTOPON, proizvodnja, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Raičeva ulica 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Mitja, Maribor, Rai-

čeva ulica 3, vstop 30. 11. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Mitja, imenovan 30. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1999:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Proiz-
vodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
22220 Drugo tiskarstvo; 22240 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 36110 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na dro-
bno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina 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 kole-
si, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih ko-

Maribor, pod vložno št. 1/00561/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, zastopnikov, statuta in nov man-
dat zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5054150
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Pivec Gregor, Maribor, Na Gorci 20, raz-
rešen 31. 10. 1999 in dne 1. 11. 1999 po-
novno imenovan za direktorja; Krajnc Ivan,
Maribor, Janežičeva 5, imenovan 28. 7.
1999, zastopa kot strokovni direktor, samo v
času odsotnosti direktorja; Turk Rudi, razre-
šen 26. 2. 1999 kot svetovalec direktorja;
Šparaš Karel, razrešen 26. 2. 1999 kot sta-
tutarrni pooblaščenec; Soršak Milan, razre-
šen 26. 2. 1999 kot statutarni pooblašče-
nec; Javornik Marjan, razrešen 26. 2. 1999
kot statutarni pooblaščenec; Munda Martin
Jožef, razrešen 26. 2. 1999 kot statutarni
pooblaščenec; Žak Edvard, razrešen 2. 6.
1997 kot statutarni pooblaščenec.

Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 2000:
33100 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 51460 Trgovi-
na na debelo s farmacevtskimi izdelki; 52310
Dejavnost lekarn; 55510 Dejavnost menz;
60230 Drug kopenski potniški promet;
60240 Cestni tovorni promet; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 73104 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 85110 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 85130 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic.

Rg-3421
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 2000/01373 z dne 3. 2. 2000 pri
subjektu vpisa ŽNIDER’S, menjalniški po-
sli, storitvene in proizvodne dejavnosti
d.o.o., sedež: Vita Kraigherja 5, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predlog za zače-
tek stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5834945
Dne 3. 2. 2000 se vpiše predlog za za-

četek stečajnega postopka nad dolžnikom
ŽNIDER S d.o.o., Maribor, ki ga je pri tem
sodišču pod opr. št. 7/2000, dne 21. 1.
2000 vložil odvetnik Željko Leljak.

Rg-3458
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 1999/02793 z dne 10. 2. 2000 pri
subjektu vpisa TIMA HOLDING, podjetje
za financiranje, strateški razvoj, upravlja-
nje in konzalting d.d., sedež: Svetozarev-
ska ulica 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01590/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o začetku stečajnega po-
stopka, spremembo firme in zastopnikov s
temile podatki:

Firma: TIMA HOLDING, podjetje za fi-
nanciranje, strateški razvoj, upravljanje
in konzalting d.d. – v stečaju

Skrajšana firma: TIMA HOLDING – v ste-
čaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zagrajšek Demitrij, razrešen 14. 9.
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les; 50500 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51380 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 51560 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgo-
vina na debelo; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52440 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 63120 Skladiščenje; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 65210 Finan-
čni zakup (leasing); 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 74150 Dejav-
nost holdingov; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševa-
nje; 74810 Fotografska dejavnost; 92623
Druge športne dejavnosti; 93010 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488, se
dopiše razen z orožjem in strelivom.

Rg-1780
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03201 z dne 7. 12. 1999 pri
subjektu vpisa KRISTAL MARIBOR, proiz-
vodnja, montaža in trgovina z ravnim ste-
klom – 1921 d.d., sedež: Stritarjeva 24,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00357/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5072000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Županec Drago, razrešen 18. 11. 1999,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica Er-
necl Olgica, Maribor, Ljubljanska ulica 102,
imenovana 18. 11. 1999, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Gomboc Franjo, Ma-
ribor, Borštnikova 78, imenovan 18. 11.
1999.

Rg-1791
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/02897 z dne 6. 12. 1999 pod
št. vložka 1/10738/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1461834
Firma: HAMBI, družba za gostinstvo,

trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: HAMBI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 2342 Ruše, Falska cesta 7
Osnovni kapital: 2,485.000 SIT
Ustanovitelj: Dželadini Bekim, Gostivar,

Republika Makedonija, Negotino, vstop
9. 11. 1999, vložek 2,485.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektro Dželadini Bekim, imenovan 9. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1999:
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 51220 Trgovina na debelo s cve-
tjem in rastlinami; 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 izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 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; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52260 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
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).

Pri dejavnosti pod šifro G 51.180, ne
sme družba opravljati posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; pod šifro G
52.488, se dopiše razen trgovine z orožjem
in strelivom.

Rg-1806
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03137 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa EOC, družba za trgovino,
posredovanje in storitve d.o.o., sedež: Tr-
žaška 37a, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10597/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapitala,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1403575
Osnovni kapital: 10,500.000 SIT

Ustanovitelj: Pauko Niko, Maribor, Duša-
na Mravljaka 8, vstop 23. 3. 1999, vložek
5,040.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potež Werner, Maribor, Ljubljanska 27a, vs-
top 23. 3. 1999, vložek 5,040.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potež Werner, razrešen 10. 11. 1999.

Rg-1812
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/02800 z dne 16. 12. 1999 pri
subjektu vpisa POZAMA, potrošniška za-
druga železničarjev Maribora z.o.o., se-
dež: Cafova ulica 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in pravil zadruge s temile podatki:

Matična št.: 5835542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šajna Marijan, razrešen 16. 6. 1999;
direktorica Nastič Ana, Maribor, Smetanova
38a, imenovana 16. 6. 1999, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1999:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
zadruga opravljati revizijske dejavnosti. Pri
vseh vpisanih dejavnostih se dopiše “za čla-
ne zadruge”.

Rg-1822
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00630 z dne 17. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TSP TOVARNA SUKANCEV
IN TRAKOV d.d., sedež: Meljska cesta 74,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00829/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5215838
Osnovni kapital: 515,030.000 SIT
Dne 17. 12. 1999 se vpiše sprememba

statuta.

Rg-1843
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 1999/03226 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ANUBIS, trgovina in storit-
ve d.o.o., sedež: Razlagova 9/I, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5783640
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Granda Aleksander, Rače,

Ješenca 2, vstop 30. 6. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Granda Hedvika, Rače, Ješenca 2,
imenovana 24. 11. 1999.

Dejavnost, izbrisana dne 28. 12. 1999:
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.
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Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1999:
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdaja-
nje revij in periodike; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 22250 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51410 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 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; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51550 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih resta-
vracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 74400 Oglaševanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 93040 Druge dejavnosti za nego
telesa.

Pri dejavnosti pod šifro O 92.711, sme
družba opravljati samo tiste igre na srečo, ki

se občasno prirejajo v okviru kulturnega,
športnega ali zabavnega programa priredite-
lja in kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-1853
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/03375 z dne 27. 12. 1999 pri
subjektu vpisa SPEM, studio za politični in
ekonomski marketing, d.o.o., sedež: Ro-
tovški trg 8, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01379/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih dru-
žbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5362610
Firma: SPEM, komunikacijska skupina

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gregorčiče-

va 39
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Božidar, Zgornja Pol-

skava, Pohorska ulica 26, vstop
24. 11. 1989, vložek 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Mihelin Suzana, Mari-
bor, Dalmatinska 47, vstop 24. 11. 1989,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Grdadolnik Viljem, razrešen 6. 12. 1999;
direktor Novak Božidar, imenovan 6. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Mihelin Suzana, imenovana 6. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje ča-
sopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storit-
ve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 72600 Druge računalniške dejavno-
sti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju humanistike; 74130 Raziskovanje trga

in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74810 Fotografska dejavnost; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.140, ne
sme družba opravljati arbitraže in posredova-
nja v pogajanjih med managerji in delavci.

Ugovoru se ugodi in se sklep o začetku
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, brez likvidacije opr. št. Srg
1256/99 z dne 13. 12. 1999 razveljavi.

Rg-3343
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 2000/00903 z dne 18. 1. 2000 pri
subjektu vpisa PMI, podjetje za projektira-
nje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz
p.o. – v stečaju, sedež: Ljubljanska cesta
9, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00964/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajni upravitelj Gavez Stane, razrešen 10. 1.
2000; stečajna upraviteljica Jaki Majda, Ma-
ribor, Koroška cesta 75, imenovana 10. 1.
2000.

Rg-3346
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 1999/03297 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa KABELSKO KOMUNIKACIJ-
SKI SISTEM POBREŽJE d.d. sedež: Koso-
velova 11, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04853/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5566339
Člani nadzornega sveta: Božičev Vlado,

Brauner Branko, Vrbnjak Vlado, Vidovič Vili-
bald, Klampfer Bogdan, Šiško Nikolaj, Ujčič
Janez in Verber Jože, vsi izstopili 8. 12.
1999 ter Božičev Vlado, Brauner Branko,
Vrbnjak Vlado, Vidovič Vilibald, Šiško Niko-
laj, Brunčko Aleksander, Klampfer Bogdan
in Ujčič Janez, vsi vstopili 8. 12. 1999.

VSEBINA

Sodni register 6885
Celje 6885
Ljubljana 6915
Maribor 6936
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PREDPISI O DRŽAVNEM
TOŽILSTVU
V petih letih, kar so javni tožilci postali državni, se je nabralo kar devet predpisov o delu teh
organov. Lani je državni zbor dopolnil zakon o državnem tožilstvu, letos je bil spremenjen
pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji,
predpisan je postopek poravnavanja v kazenskih zadevah, z navodili pa sta določeni tudi
organizacija in delo skupine državnih tožilcev za posebne zadeve.

Kakor je predgovoru te Zbirke predpisov poudarila generalna državna tožilka Zdenka Cerar,
je knjiga namenjena državnim tožilcem, da bodo lažje poiskali pravne vire svojih odločitev,
svoja upravičenja pa vsi, ki jih objavljeni predpisi zadevajo.

Cena  2052 SIT z DDV 10527

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O DRŽAVNEM TOŽILSTVU 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
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ZAKON O PREKRŠKIH
Po desetih spremembah zakona o prekrških iz leta 1983 je založba Uradni list izdala prečiščeno
besedilo zakona. V zakonu so v ležečem tisku (kurzivi) natisneje zadnje spremembe in dopolnitve
zakona (Uradni list RS, št. 31/2000).

Cena  2214 SIT z DDV 10526

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O PREKRŠKIH 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

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek  – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

9 771318 918011

   ISSN 1318-9182


	VSEBINA

