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Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-46944
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01390 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5771749
Firma: TOPLES predelava lesa, bistro

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

govornostjo
Sedež: Skomarje 29, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 1.505.525,00 SIT
Ustanovitelji: KORŽE STANISLAV, SKO-

MARJE 29, 3214 ZREČE, vložek:
1.505.525 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46946
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01671 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5722411
Firma: ALPKOM A&CO d.o.o., trgovi-

na, inženiring in storitve Ljubno ob Savi-
nji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plac 12, 3333 LJUBNO OB
SAVINJI

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ATELŠEK FRANC, Radmi-

rje 111, 3333 LJUBNO OB SAVINJI,
vložek: 986.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 10. 1992; CERAR RADO, Podter 25,
3333 LJUBNO OB SAVINJI, vložek:
514.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46947
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01672 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5827698
Firma: SEMI trgovina in storitve,

d.o.o., Šempeter, Dobrteša vas 16/e
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrteša vas 16/e, 3311 ŠE-

MPETER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELES MIRKO, Dobrteša

vas 16/e, 3311 ŠEMPETER, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46948
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01673 z dne 16. 8.

2001 pod št. vložka 1/04262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5764360
Firma: BOST trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Podvin 201, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STROJIN LUCIJA, Ul. Tal-

cev 5, 3310 ŽALEC, vložek: 8.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 25. 3. 1992; STROJIN
JANA, Podvin 201, 3310 ŽALEC, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46949
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01674 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04541/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5709032
Firma: KISS gostinstvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šlandrov trg 23, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.051.200,00 SIT
Ustanovitelji: KISOVAR IZTOK, Šlandrov

trg 39/a, 3310 ŽALEC, vložek: 2.051.200
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
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žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46950
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01675 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05558/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5758149
Firma: TROPI TRADE, inženiring in tr-

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

govornostjo
Sedež: Petrovče 5, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: IRMAN VILKO, Petrovče 5,

3301 PETROVČE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1993; IRMAN
FRANKA, Petrovče 5, 3301 PETROVČE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46951
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01676 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5733740
Firma: TOP-TEEN trgovsko podjetje

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

govornostjo
Sedež: Braslovče 40, 3314 BRAS-

LOVČE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALEC MIRKO, Pod gabri

17, 3000 CELJE, vložek: 1.600.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46952
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01677 z dne 16. 8.

2001 pod št. vložka 1/03610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5596653
Firma: NOKA Podjetje za trgovino,

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

govornostjo
Sedež: Kasaze 93/a, 3301 PETROV-

ČE
Osnovni kapital: 1.521.269,00 SIT
Ustanovitelji: VODOPIVEC DUŠAN, Ka-

saze 93/a, 3301 PETROVČE, vložek:
1.521.269 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46953
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01678 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5411351
Firma: SATURN trgovina, uvoz, izvoz

in posredovanje, d.o.o. Slov. Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Oplotniška cesta 2/a, 3210

SLOVENSKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.516.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRENCE FRANC, Toneta

Melive 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 1.516.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 1. 9. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46954
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01679 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03413/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: FILIP podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Valjavčeva 8, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Valjavčeva 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 9.700,00 SIT
Ustanovitelji: STEPIŠNIK ROBERT, Va-

ljavčeva 8, 3000 CELJE, vložek: 9.700 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1991.

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

Sr-46955
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01680 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: DENI BEBI podjetje za proizvo-
dnjo tekstilnih izdelkov in trgovino,
d.o.o., Šoštanj, Koroška 16

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška 16, 3325 ŠOŠTANJ
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAPOTNIK TATJANA, Ka-

juhova 7, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 2.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1990.

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

Sr-46956
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01681 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KIM trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta I/ 8, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIRNANIČ MILANČE, Ko-

roška 8/a, 3320 VELENJE, vložek: 1.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1991; TIR-
NANIČ IRENA, Koroška 8/a, 3320 VELE-
NJE, vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 14. 3. 1991.

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

Sr-46957
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01682 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06721/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5491223
Firma: TOPAZ d.o.o. Podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo barvnih kovin Vele-
nje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Goriška 40, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 2.098.130,00 SIT
Ustanovitelji: DIMEC MARJAN, Goriška

40, 3320 VELENJE, vložek: 2.098.130
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46958
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01683 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05422/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5754364
Firma: SPM INSTRUMENT proizvod-

nja električnih in kovinskih izdelkov in
trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska ulica 16, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.605.600,00 SIT
Ustanovitelji: PURKELJC JOŽE, Maribo-

rska ulica 16, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.605.600 SIT, ne odgovarja,
vstop: 31. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46959
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01684 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5747422
Firma: MIRENA d.o.o., proizvodnja, tr-

govina, Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tovarniška 7/a, 3210 SLOVE-

NSKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.644.500,00 SIT
Ustanovitelji: PEVEC FRANC, Tovarniška

7/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.644.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46960
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01685 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5324084
Firma: INTERLINE turizem, rent-a car,

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

govornostjo
Sedež: Stari trg 1, 3210 SLOVENSKE

KONJICE
Osnovni kapital: 1.664.905,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC JOŽE, Žabljek

29, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vložek:
1.664.905 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 3.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46961
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01686 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04660/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5688655
Firma: STROJLES podjetje za pred-

elavo lesa, d.o.o., Kravjek 7, Loče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kravjek 7, 3215 LOČE
Osnovni kapital: 1.580.000,00 SIT
Ustanovitelji: VUČINA IVAN, Kravjek 7,

3215 LOČE, vložek: 1.530.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 11. 5. 1992; ŠMID JOŽE,
Mlače 10, 3215 LOČE, vložek: 50.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46962
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01687 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5667224
Firma: AGREX proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Stari trg 19, Slovenske
Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari trg 19, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.914.000,00 SIT
Ustanovitelji: URLEB ROBERT, Drago-

nja 80, 6333 SEČOVLJE, vložek:
1.914.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 9.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46963
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01688 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04150/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5630649
Firma: LIMBURG stroji za keramično

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

Sedež: Mestni trg 3, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FELICIJAN JOŽE, Ul. Bori-

sa Vinterja 9, 3214 ZREČE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46964
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01689 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5584493
Firma: JAWORKING d.o.o. steklarstvo

in zaključna dela v gradbeništvu, Spod-
nje Grušovlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnje Grušovlje 28, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAVORNIK JURIJ, Spodnje

Grušovje 28, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 16. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46965
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01690 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5558409
Firma: TRGOMAH trgovsko proizvod-

no podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Pristava 3/a, 3210

SLOVENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.503.000,00 SIT
Ustanovitelji: NEŽMAH FRANC, Zgornja

Pristava 3/a, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.503.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 8. 11. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46966
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01691 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5336708
Firma: UNIMARK servis in trgovina na

debelo in drobno, d.o.o. Slovenske Ko-
njice, Liptovska cesta 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liptovska cesta 6, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAČ EDELTRAUD VERO-

NIKA, DRAPŠINOVA ULICA 7, 3000 CE-
LJE, vložek: 1.502.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46967
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01692 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5430674
Firma: DAN & NOČ trgovsko podjetje,

d.o.o., Liptovska 3, 63210 Slovenske
Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Liptovska 3, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠIČ JULIJANA, Breg 32,

3210 SLOV. KONJICE, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 7. 1990; KO-

ŠIČ VALENTINA, BREG 32, 3210 SLOV.
KONJICE, vložek: 751.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 17. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46968
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01693 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1189824
Firma: NEH proizvodnja in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Trubarjevo nabrežje 1/b,

3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PILLGRUBER MARIA, Sp-

reitzergasse 17, MISTELBACH, vložek:
749.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1997; PILLGRUBER ERNST, Spreitzergas-
se 17, MISTELBACH, vložek: 749.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 4. 4. 1997; HRAST-
NIK METKA, Tevče 18, 3270 LAŠKO,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46969
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01694 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5703549
Firma: ABM COMMERCE, storitve in

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

govornostjo
Sedež: Titova 24, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 1.669.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARINA ALMA, Titova uli-

ca 24, 1433 RADEČE, vložek: 1.669.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 9. 1994.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46970
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01695 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5325552
Firma: M & M KREATIV d.o.o., trgov-

sko, storitveno in proizvodno podjetje
Vrhovo 11, Radeče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhovo 11, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAN MATJAŽ ST, Krakovo

4, 1433 RADEČE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1994; HAN
MATJAŽ ML, Krakovo 4, 1433 RADEČE,
vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46972
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01696 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5858585
Firma: EXTREM-HREN&CO. Podjetje

za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zidani most 9, 1432 ZIDANI
MOST

Ustanovitelji: HREN DIMITRIJ, Zidani
most 30, 1432 ZIDANI MOST, odg. s svo-
jim premož, vstop: 22. 2. 1994; ZAVRŠNIK
URŠKA, Jagnjenica 43, 1433 RADEČE,
odg. s svojim premož, vstop: 8. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46973
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01697 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5804418
Firma: AVTO BREČKO Podjetje za tr-

govino, posredovanje, gostinstvo in turi-
zem d.o.o. Aškerčev trg 8, Laško

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Aškerčev trg 8, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 1.629.188,00 SIT
Ustanovitelji: BREČKO FRIDERIK, Čo-

pova 9, 3000 CELJE, vložek: 814.594 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1993; BREČKO
SIMONA, Čopova 9, 3000 CELJE, vložek:
814.594 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46974
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01698 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5815215
Firma: MODEST turistična, modna in

glasbena agencija, d.o.o. Laško, Harje
3/f

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Harje 3/f, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.551.210,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO ZORAN, Harje 3/f,

3270 LAŠKO, vložek: 2.551.210 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-

žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46975
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01699 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02555/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5772567
Firma: MAVRICA proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje d.o.o. Radeče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ul. OF 2, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 8.537.745,00 SIT
Ustanovitelji: ŽIGMAN IVAN, Ulica OF 2,

1433 RADEČE, vložek: 8.537.745 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 1. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46976
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01700 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05009/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5714940
Firma: AURORA trgovina, gostinstvo,

turizem, kmetijstvo Loka pri Zidanem
mostu d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Polana 40, 1434 LOKA PRI
ZIDANEM MOSTU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČUČNIK MARTINA, Polana

40, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 9. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46977
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01701 z dne 16. 8.
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2001 pod št. vložka 1/04820/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5683637
Firma: JANCAN cestni prevoz in stori-

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

govornostjo
Sedež: Lahov graben 19, 3273 JUR-

KLOŠTER
Osnovni kapital: 1.500.304,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANC JANEZ, Ul. 4. ok-

tober 26, 4207 CERKLJE NA GORE-
NJSKEM, vložek: 1.500.304 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46978
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01702 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5656095
Firma: TOVAX podjetje za računalni-

ške, reklamne, uvozno izvozne in trgov-
ske storitve, d.o.o. Radeče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: V Gaju 17, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: STEBLOVNIK VASJA, V

Gaju 17, 1433 RADEČE, vložek: 754.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3. 1992; JE-
VŠEVAR BRANE, Kolenov graben 7, 1433
RADEČE, vložek: 754.000 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 26. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46979
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01703 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5636086
Firma: AMOS-TOURS turistična agen-

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

govornostjo
Sedež: Gledališka pot 6, 1433 RA-

DEČE
Osnovni kapital: 2.122.986,00 SIT
Ustanovitelji: MANJGAFIĆ OMER, Poča-

kovo 35, 1433 RADEČE, vložek:
2.122.986 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46980
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01704 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02908/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5515319
Firma: SAUNA - DANICA podjetje za

osebne storitve in trgovino, d.o.o., Zdra-
viliški trg 10, Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zdraviliški trg 10, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK DANICA, Bresto-

vec št. 10, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 1.508.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 5. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46981
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01705 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5560276
Firma: DUTATOUR, trgovsko in prevo-

zno podjetje d.o.o. Radeče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Nad Mlinščico 14, 1433 RA-
DEČE

Osnovni kapital: 11.896.697,00 SIT
Ustanovitelji: KULETO DUŠAN, Nad Mli-

nščico 14, 1433 RADEČE, vložek:
11.896.697 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46982
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01706 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5530229
Firma: MENDO d.o.o. trgovina, servis,

zastavljalnica Radeče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Obrežje 76, 1433 RADEČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEDVED LUDVIK, Obrež-

je 66, 1433 RADEČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46983
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01707 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5112222
Firma: LASER, video storitve in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Pot na brod 8 b, 1433 RA-

DEČE
Osnovni kapital: 1.518.560,00 SIT
Ustanovitelji: SOTLAR IZIDOR, Loka

107, 3223 LOKA PRI ŽUSMU, vložek:
759.280 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 11.
1990; TRKAJ UROŠ, Pot na brod 5, 1433
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RADEČE, vložek: 759.280 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 28. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46984
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01708 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/00698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5293987
Firma: SIPA, podjetje za opravljanje

intelektualnih in proizvodnih storitev,
d.o.o. Laško, Lahomšek 24

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lahomšek 24, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZEMLJIČ KONRAD, Laho-

mšek 24, 3270 LAŠKO, vložek: 561.680
SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10. 1989; ZE-
MLJIČ MAJDA, Lahomšek 24, 3270 LA-
ŠKO, vložek: 563.317,50 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 5. 1994; ZEMLJIČ MARJAN,
Badovinčeva ulica 2, 3270 LAŠKO, vložek:
375.002,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46985
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01709 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05815/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5818923
Firma: JOCKER, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brinjeva gora 2, 3214 ZREČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEVŠENAK ALEŠ, Brinjeva

gora 2, 3214 ZREČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46986
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01710 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5877512
Firma: BOMAKLEM trgovsko podjetje

d.o.o. Stari trg, Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stari trg, 3210 SLOVENSKE

KONJICE
Osnovni kapital: 1.612.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ BORIS, Žička 6,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
806.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7.
1993; FIJAVŽ EMINA, Žička 6, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, vložek: 806.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46987
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01711 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5744733
Firma: SAMJAN storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Loče pri Poljčanah, Zbe-
lovo 52

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zbelovo 52, 3215 LOČE PRI
POLJČANAH

Osnovni kapital: 1.504.388,00 SIT
Ustanovitelji: ČOH IVAN, Dravinjska

c.64, 2319 POLJČANE, vložek: 1.504.388
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46988
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01712 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5655838
Firma: TESNICA trgovina-storitve,

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

govornostjo
Sedež: Dobrava 4/d, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK ROBERT, Kri-

ževec 57, 3206 STRANICE, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1994; LESKOVAR ANDREJ, Dobrava pri
Konjicah 4/d, 3206 STRANICE, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46989
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01713 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5507766
Firma: GOMIN podjetje za trgovino,

storitve, proizvodnjo in servis d.o.o. Slo-
venske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrnež 13, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOLEŠ MILAN, Dobrnež

13, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
751.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1993; GOLEŠ IRENA, Dobrnež 13, 3210
SLOVENSKE KONJICE, vložek: 300.400
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1993;
GOLEŠ NATAŠA, Dobrnež 13, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, vložek: 450.600 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46990
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01714 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04410/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5640679
Firma: PAMEX proizvodno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Blato 16/b, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.529.700,00 SIT
Ustanovitelji: TOPIČ RAJKO, Blato 16/b,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.529.700 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46991
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01715 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5743648
Firma: ASJA d.o.o., proizvodno, trgov-

sko in storitveno podjetje, Slovenske Ko-
njice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celjska c. n.h., 3210 SLOVE-
NSKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.606.365,00 SIT
Ustanovitelji: MAUČEC ANTONIJA, Slo-

mškova 5/a, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 481.909,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 3. 1993; RAMIĆ MIRSAD, Slo-
mškova 5/a, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.124.455,50 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu

gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46992
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01716 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5640512
Firma: BOLOG Podjetje za trgovino in

storitve d.o.o., Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrova 3 f, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.508.700,00 SIT
Ustanovitelji: LETNAR BORIS, Dobrova

3 f, 3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
1.508.700 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 12.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46993
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01717 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06741/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5428246
Firma: KRISMAR trgovina in inženiri-

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

govornostjo
Sedež: Vrunčeva 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUKURUZOVIĆ NEKIR, S.

Šalaje bb, JAJCE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 2. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-

žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46994
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01718 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1304330
Firma: MMV NAROBE storitve in trgo-

vina, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljanska cesta 30, 3000

CELJE
Ustanovitelji: NAROBE MELIS, Keršova

ulica 7, 3212 VOJNIK, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 18. 6. 1998; ŽABERL VIKTO-
RIJA, Cesta na Ostrožno 126, 3000 CE-
LJE, vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46995
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01719 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06860/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1318381
Firma: MAITREYA produkcijska hiša,

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

govornostjo
Sedež: Krekov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLEPIČ JURE, Ulica Cvet-

ke Jerin 2, 3220 ŠTORE, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1998; ALU-
JEVIČ MIHA, Ulica V. prekomorske brigade
12, 3000 CELJE, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46996
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01720 z dne 16. 8.
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2001 pod št. vložka 1/04563/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5734894
Firma: CAPRI storitve in trgovina

d.o.o. Celje, Njegoševa 11
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Njegoševa 11, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIVŠEK CARMEN, Nje-

goševa 11, 3000 CELJE, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46997
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01721 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05117/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5732026
Firma: LIBER - PERDAN IN DRUGI za-

ložništvo, propaganda, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Bratov Vošnjakov 5, 3000 CE-

LJE
Ustanovitelji: PERDAN ALEKSANDER,

Ulica Vide Pregarčeve 10, 1000 LJUBLJA-
NA, odg. s svojim premož, vstop: 20. 4.
1994; PERDAN-OCEPEK MANICA, Bratov
Vošnjakov 5, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, vstop: 20. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46998
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01722 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5677513
Firma: JUNIOR BUSINNES CLUB sto-

ritveno podjetje d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. XIV divizije 14, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKORJANC TOMAŽ, Do-

lenja vas 39 a, 3312 PREBOLD, vložek:
4.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 10.
1991; CICAN ZARIN, Roševa 3, 3310 ŽA-
LEC, vložek: 4.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-46999
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01723 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5458552
Firma: MAKARENKO, podjetje za inte-

lektualne storitve, ekonomsko propaga-
ndo in trgovino, p.o., Celje

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Goriška 6, 3000 CELJE
Ustanovitelji: ZALOKAR PETER, Goriška

6, 3000 CELJE, ostalo, vstop: 26. 11.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47000
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01724 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02189/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5429803
Firma: INTERMEZZO koncertna pos-

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

govornostjo
Sedež: Spominska 21, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.583.902,00 SIT
Ustanovitelji: MARVIN RADOVAN, Spo-

minska ulica 21, 3000 CELJE, vložek:
1.583.902 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47001
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01725 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06738/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1254197
Firma: TIYO - SAGE IN DRUGI proizvo-

dnja in trgovina, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Trnoveljska 8, 3000 CELJE
Ustanovitelji: KRAJILO VLADIMIR, Gro-

harjeva ulica 7, 2000 MARIBOR, odg. s
svojim premož, vstop: 1. 12. 1997; SAGE
PEGGY, Joseph Hayden weg 3, GAUFEL-
DEN, odg. s svojim premož, vstop: 1. 12.
1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47002
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01726 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01707/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5363543
Firma: RUDEX & RUDNIK - Trgovina,

posredništvo, storitve in transport k.d.
Mariborska 45, Celje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Mariborska 45, 3000 CELJE
Ustanovitelji: RUDNIK NADA, Maribor-

ska 45, 3000 CELJE, vložek: 1.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 24. 3. 1995; RUDNIK
RUDI, Mariborska 45, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, vstop: 24. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-



Stran 6262 / Št. 81 / 15. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47003
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01727 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04483/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5654696
Firma: TRAVNER IN TRAVNER, med-

narodno trgovsko podjetje, d.n.o. Celje,
Čopova 3

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Čopova 3, 3000 CELJE
Ustanovitelji: TRAVNER LJUBICA, Čopo-

va ulica 3, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 19. 4. 1994; TRAVNER ANA,
Nusičeva ulica 2, 3000 CELJE, odg. s svo-
jim premož, vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47004
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01728 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5992567
Firma: G.T.P. - ALUŠESKI IN DRUGI

gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 14, 3000

CELJE
Ustanovitelji: ALUŠESKI SEFER, Oktisi,

STRUGA, odg. s svojim premož, vstop:
14. 11. 1996; ALUŠESKI AKIJA, Oktisi, ST-
RUGA, odg. s svojim premož, vstop:
14. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o
izbrisu gospodarske družbe iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopust-
na pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničar-
ja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh

izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-47005
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01729 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5514100
Firma: CELIK, lesna industrija in koo-

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

govornostjo
Sedež: Babno 3, 3320 CELJE
Osnovni kapital: 1.565.670,00 SIT
Ustanovitelji: JURIŠIČ BRANISLAV, Lju-

devita Gaja 89, NOVA GRADIŠKA, vložek:
1.565.670 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47006
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01730 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5613302
Firma: OMES gradbeništvo in trgovi-

na, d.o.o. Celje, Kraigherjeva 7
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kraigherjeva 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.288.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROBEŽ RUDOLF, Kraig-

herjeva ulica 7, 3000 CELJE, vložek:
2.288.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 5.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47007
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01731 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04535/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5855993
Firma: EMOKOTLI inženiring, trgovi-

na, d.o.o., Celje, Ulica frankolovskih žr-
tev 33

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica frankolovskih žrtev 33,
3000 CELJE

Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: VODEB ROMAN, Ulica fra-

nkolovskih žrtev 33, 3000 CELJE, vložek:
752.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1994; MANFRED WOLFGANG FRANK, Am
Hasenlauf 72, BIEDERNKOPF 1, vložek:
752.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47008
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01732 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5791456
Firma: KREA - LINE trgovina, storitve

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

govornostjo
Sedež: Gavce 81, 3201 ŠMARTNO

OB PAKI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNČAN ANDREJA, Ga-

vce 81, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 9.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47009
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01733 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5934125
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Firma: BALANCE trgovina in storitve,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celjska cesta 34/b, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.260.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUHIĆ DŽEMALUDIN, Uli-

ca Cvetke Jerin 1, 3220 ŠTORE, vložek:
2.260.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 11. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47010
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01734 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5843561
Firma: ROŠER IN BEDENIKOVIČ pre-

vozništvo, trgovina, storitve, d.n.o. Celje
Ribarjeva 2

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ribarjeva 2, 3000 CELJE
Ustanovitelji: BEDENIKOVIČ PAVAO, Vi-

šnjevac 45/a, PREGRADA, odg. s svojim
premož, vstop: 23. 4. 1993; ROŠER ŠTE-
FANIJA, Ribarjeva 2, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, vstop: 23. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47011
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01735 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5919720
Firma: KELEA trgovsko in proizvodno

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

govornostjo
Sedež: Mariborska 202/a, 3000 CE-

LJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KALAJDŽIĆ ZORAN, Zbilje

8/h, 1107 LJUBLJANA-ŠIŠKA, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
1995; KALAJDŽIĆ RUŽA, Zbilje 8/h, 1107
LJUBLJANA-ŠIŠKA, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47012
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01736 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5913802
Firma: J. & Z. GRADNJE gradbeno in

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

govornostjo
Sedež: Groharjeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.513.900,00 SIT
Ustanovitelji: JANŽEKOVIČ FRANKO,

Groharjeva ul. 6, 3000 CELJE, vložek:
913.900 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1995; ZAMUDA DRAGO, Galušak št. 6,
9250 GORNJA RADGONA, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 8.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47013
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01737 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5893984
Firma: TARIFA trgovina in gradbeništ-

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

govornostjo
Sedež: Brodarjeva 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARYKH VLADIMIR, Ma-

jakovskogo 22 - 1 - 45, MINSK, vložek:

750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 4.
1994; MOISSEENKO IRINA, Voronjansko-
go 7, MINSK, vložek: 750.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47014
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01738 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5844193
Firma: FAIE Trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Stanetova 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLIS ALBERT, Cesta na

Ljubečno 18, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 4.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47015
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01739 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5864593
Firma: HARINSKI IN HARINSKI, goba-

rstvo v zaprtem prostoru, d.n.o. Celje,
Ulica XIV. divizije 14

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ulica XIV. divizije 14, 3000
CELJE

Ustanovitelji: HARINSKI RAJKO, Na oto-
ku 12, 3000 CELJE, odg. s svojim premož,
vstop: 15. 4. 1994; HARINSKI SUZANA,
Na otoku 12, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, vstop: 15. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47016
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01740 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/03616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5580307
Firma: IBŽ gostinstvo, trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljanska cesta 7, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.611.058,00 SIT
Ustanovitelji: THALER PETER, Adamiče-

va 7, 3000 CELJE, vložek: 805.529 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1999; PRISTO-
VNIK TOMO, Muzejski trg 8, 3000 CELJE,
vložek: 805.529 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 4. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47017
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01741 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5880343
Firma: AVTO SLAVKO trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: Gorica pri Šmartnem 8, 3201

ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 1.674.100,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNČAN SLAVKO, Go-

rica pri Šmartnem 8, 3201 ŠMARTNO V
ROŽNI DOLINI, vložek: 1.674.100 SIT, ne
odgovarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko

družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47018
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01742 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01557/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5875366
Firma: TIG - ZUPANEC IN DRUŽBENI-

KI trgovina in gradbeništvo, d.n.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ul. bratov Dobrotinškov 20,

3000 CELJE
Ustanovitelji: ZUPANEC RADIVOJ, Ul.

Bratov Dobrotinškov 20, 3000 CELJE, odg.
s svojim premož, vstop: 29. 11. 1994; ZU-
PANEC NATALIJA, SAVINOVA 4, 3000 CE-
LJE, odg. s svojim premož, vstop: 29. 11.
1994; ZUPANEC VESNA, UL. BRATOV DO-
BROTINŠKOV 20, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, vstop: 29. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47019
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01743 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5720591
Firma: SUN & FIRE trgovina in storit-

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

govornostjo
Sedež: Linhartova 5, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.644.723,00 SIT
Ustanovitelji: ANDERLIČ ANDREJA, Ro-

nkova ul. 17, 3000 CELJE, vložek:
1.644.723 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu

RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47020
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01744 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06355/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5852196
Firma: CELE poslovni in finančni si-

stem d.o.o. Celje, Aškerčeva 15/2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15/2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KURONJA ROMAN, Ope-

karniška 10, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47021
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01745 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5864267
Firma: MANI trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Celje, Nušičeva 9/a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nušičeva 9/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.592.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANC KLEPAC MANCA,

Nušičeva 9/a, 3000 CELJE, vložek:
1.592.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47022
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01746 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04977/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5864917
Firma: UTA LINE trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Dolarjeva ulica 12, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARIČ VLASTA, Dolarjeva

ulica 12, 3000 CELJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 7. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47023
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01747 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06339/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5842590
Firma: GRIL IN GRIL gostinstvo, turi-

zem, trgovina, d.n.o. Celje, Stanetova
17/a

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stanetova 17/a, 3000 CELJE
Ustanovitelji: GRIL MARJAN, Dobojska

27, 3000 CELJE, odg. s svojim premož,
vstop: 31. 3. 1994; GRIL VIDA, Dobojska
27, 3000 CELJE, odg. s svojim premož,
vstop: 31. 3. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47024
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01748 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04937/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5745985
Firma: TGPS COMMERCE, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o. Celje, Uli-
ca frankolovskih žrtev 17/b

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica frankolovskih žrtev
17/b, 3000 CELJE

Osnovni kapital: 4.634.845,00 SIT
Ustanovitelji: ZMRZLJAK NEVENKA, Uli-

ca frankolovskih žrtev 17/b, 3000 CELJE,
vložek: 2.317.422,50 SIT, ne odgovarja,
vstop: 3. 12. 1992; ZMRZLJAK DRAGO,
Ulica frankolovskih žrtev 17/b, 3000 CE-
LJE, vložek: 2.317.422,50 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 18. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47025
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01749 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5831954
Firma: THOR-COM podjetje za trgovi-

no na debelo in drobno, marketing, pro-
izvodnjo in storitve d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Na rebri 13/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRŠE ALEKSANDER, NA

REBRI 13A, 3000 CELJE, vložek: 751.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 1994;
SRŠE GUNDELJ IRENA, NA REBRI 13A,
3000 CELJE, vložek: 751.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47026
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01750 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5417023
Firma: TATJANA, trgovina in proizvo-

dnja, d.o.o. Celje, Lokrovec 25
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Lokrovec 25, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.505.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAPOTNIK TATJANA, Pod-

javorškova 11, 3000 CELJE, vložek:
1.505.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47027
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01751 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04247/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5734614
Firma: TACIGA IN KALŠNIK trgovina

in storitve, d.n.o. Celje, Iršičeva 4
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Iršičeva 4, 3000 CELJE
Ustanovitelji: TACIGA SILVA, Iršičeva 4,

3000 CELJE, odg. s svojim premož, vstop:
26. 10. 1994; KALŠNIK BOJANA, Šarano-
vičeva 9, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 26. 10. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47028
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01752 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02027/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5412943
Firma: RIC trgovina in intelektualne

storitve, d.o.o. Celje, Vrunčeva 20
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrunčeva 20, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNEP MIHAEL, Vrunčeva

20, 3000 CELJE, vložek: 1.506.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.



Stran 6266 / Št. 81 / 15. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47029
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01753 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5832284
Firma: SLOC, Trgovsko, gradbeno in

storitveno podjetje, d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brodarjeva 19, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: STARYKH VLADIMIR, Ma-

jakovskogo 22-1-45, MINSK, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1994; LARKOVITCH SERGUEI, Voronyan-
skogo 6.41, MINSK, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1994; BOIDAK
VASSILI, Lynkova 13.14, MINSK, vložek:
300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1994; NIKOLAITCHIK ALEXANDRE, Osjpe-
nko 21.15, MINSK, vložek: 300.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1994; ZENKO
OLEG, Voronyanskogo 6.38, MINSK,
vložek: 300.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
9. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01754 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/02732/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5831962
Firma: DUBLON trgovsko podjetje,

d.o.o. Celje, Aškerčeva 15
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.506.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAZBEC MARKO, Ponikva

3, 3232 PONIKVA, vložek: 376.500 SIT, ne
odgovarja, vstop: 18. 2. 1994; FENDRE
FRANC, Breze pri Slomu 4/a, 3232 PONIK-
VA, vložek: 376.500 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 18. 2. 1994; KREMŽAR ERNEST, Kra-
igherjeva ulica 13, 3000 CELJE, vložek:

376.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1994; KRIVEC VERA, Pristava pri Mestinju
28, 3253 PRISTAVA, vložek: 376.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 2. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47031
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01755 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/04184/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5829755
Firma: FLIS IN FLIS, storitve, d.n.o.

Celje, Milke Kerinove 3
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Milke Kerinove 3, 3000 CE-

LJE
Ustanovitelji: FLIS IVANKA, Milke Keri-

nove 3, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 15. 4. 1994; HARALD FLIS,
Milke Kerinove 3, 3000 CELJE, odg. s svo-
jim premož, vstop: 15. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47032
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01756 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5829593
Firma: VIGO trgovina, posredovanje,

storitve, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije št.
14

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ul. XIV. divizije št. 14, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 1.724.308,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB SLAVICA, Čopova

ulica 4, 3310 ŽALEC, vložek: 862.154 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 7. 1993; GOLOB
GORAN, Čopova ulica 4, 3310 ŽALEC,
vložek: 862.154 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47033
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01757 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5823030
Firma: U & U podjetje za grafične sto-

ritve in trgovino, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta na grad 56, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: UMEK AVGUST-GABRI-

JEL, Cesta na grad 56, 3000 CELJE,
vložek: 790.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 7. 1993; UMEK GABRIJELA, Cesta na
grad 56, 3000 CELJE, vložek: 710.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47034
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01758 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06188/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5822491
Firma: MISS TRADE Družba za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zg. Hudinja 41 a, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 2.642.163,50 SIT
Ustanovitelji: MISSIA EDVARD, Zg. Hu-

dinja 41 a, 3000 CELJE, vložek: 375.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 11. 1993;
ŠPILER IVANKA, Zg. Hudinja 41 a, 3000
CELJE, vložek: 2.267.163,50 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 11. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47035
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01759 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/05657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5787360
Firma: MIVARO Trgovsko in storitve-

no podjetje d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Levstikova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAJOVIC ROMANA, Pod

lipami 14, 3000 CELJE, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5. 1993;
KLJUČAR IVICA, Levstikova 2, 3000 CE-
LJE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47036
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01760 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/06083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5815525
Firma: AS ZIMŠEK, k.d., proizvodnja,

trgovina, zastopstvo, Celje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cvetlična 8, 3000 CELJE
Ustanovitelji: ZIMŠEK STANISLAV, Cve-

tlična 8, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 26. 7. 1993; ZIMŠEK ALOJZI-
JA, Cvetlična 8, 3000 CELJE, vložek:
150.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 7.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-

žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47037
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01761 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/01767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5451060
Firma: HIDROINŽENIRING CONSULTI-

NG-DROFENIK IN DROFENIK, svetova-
nje, projektiranje in izvajanje, d.n.o. Pod-
plat, Brezje 3

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Brezje 3, 3241 PODPLAT
Ustanovitelji: DROFENIK DRAGICA, Pe-

čica 4/a, 3241 PODPLAT, odg. s svojim
premož, vstop: 21. 4. 1994; DROFENIK
MARJAN, Pečica 4/a, 3241 PODPLAT,
odg. s svojim premož, vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47038
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01765 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/00983/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5306183
Firma: CIBIX trgovinsko in prevozno

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

govornostjo
Sedež: Prožinska vas 6, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEVEC SILVO, Prožinska

vas 6, 3220 ŠTORE, vložek: 1.501.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47039
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01766 z dne 17. 8.

2001 pod št. vložka 1/00933/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5305896
Firma: INTERWARE Informacijski in-

ženiring in trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celjska 22, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 1.539.000,00 SIT
Ustanovitelji: POVH STOJAN, Celjska

22, 3212 VOJNIK, vložek: 1.539.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47040
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01767 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/00844/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5296072
Firma: SPEKTRA računalniški inženi-

ring in marketing, d.o.o. Celje, Malgaje-
va 10

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Malgajeva 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 4.509.073,00 SIT
Ustanovitelji: HIDAJET DŽUMHUR, Mal-

gajeva 10, 3000 CELJE, vložek:
4.509.073 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47041
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01768 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/00795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5305977
Firma: PIETA posredništvo na podro-

čju prometa blaga in storitev d.o.o. Ce-
lje, Krekov trg 3
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekov trg 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.835.190,00 SIT
Ustanovitelji: LOBE NEVENKA, Adamiče-

va 15/a, 3000 CELJE, vložek: 10.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 11. 1989; KOVAČ
NATAŠA, Podjavorškova 3, 3000 CELJE,
vložek: 10.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 10. 1991; ČREŠNAR MARIJA, Košnica
43 b, 3000 CELJE, vložek: 1.815.190 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47042
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01769 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01435/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5354315
Firma: T & T gostinsko in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Savinova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.738.238,00 SIT
Ustanovitelji: ČRNEJ TOMAŽ, Kajuhova

11, 3000 CELJE, vložek: 869.119 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 3. 1990; SIVKA MA-
TEJ, Tovarniška 2, 3000 CELJE, vložek:
869.119 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47043
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01770 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01724/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5363616
Firma: GLOBUS zastopstvo in trgovi-

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

govornostjo

Sedež: Mariborska 185, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPILER MARIJANA, Šmar-

jeta 13, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 10.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47044
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01771 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01152/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5405696
Firma: LORENZ - LORENČAK IN DRU-

GI ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve, d.n.o. Celje, Na otoku 10

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Na otoku 10, 3000 CELJE
Ustanovitelji: HOSTNIK MIRKO, GORI-

ŠKA 1, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 13. 5. 1994; LORENČAK ALE-
KSANDER, NA OTOKU 10, 3000 CELJE,
odg. s svojim premož, vstop: 13. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47045
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01772 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5311900
Firma: TRADE COPY uvoz in izvoz, tr-

govina na debelo in drobno ter biroteh-
nične storitve, d.o.o. Medlog 16, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medlog 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 7.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VENEK MARJAN, Maribor-

ska 32, 3000 CELJE, vložek: 3.550.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1989; INK-
RET VIKTORIJA, Mariborska 32, 3000 CE-

LJE, vložek: 3.550.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47046
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01773 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5370655
Firma: SPIN, Podjetje za prodajo bla-

ga in storitev, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kosovelova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.584.680,00 SIT
Ustanovitelji: DERČA FRANČIŠEK ML,

Parižlje 11/a, 3314 BRASLOVČE, vložek:
1.574.680 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10.
1991; DERČA FRANČIŠEK ST, Parižlje
11/a, 3314 BRASLOVČE, vložek: 10.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47047
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01774 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01698/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5363659
Firma: AMERICAN OIL trgovina in sto-

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

govornostjo
Sedež: Gubčeva 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOPITAR FRANCI, DROB-

NIČEVA ULICA 4, 3000 CELJE, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1994; SJEKI OČA RAJKO, OŠTROVAC 59,
NIKŠIČ, vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 12. 1994; HAN ŠTEFAN, TRU-
BARJEVA ULICA 26, 3000 CELJE, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1994; TERRAZZAN NICOLA, GIUSEPPE
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BRUNI 14, CELIBE - ITALIJA, vložek:
375.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47048
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01775 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5493099
Firma: IMPULS, inženiring in trgovina,

d.o.o. Celje, Stara Dečkova cesta 10,
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara Dečkova cesta 10, 3000
CELJE

Osnovni kapital: 2.069.300,00 SIT
Ustanovitelji: KOŽAR VLADIMIR, Stritar-

jeva 7, 3310 ŽALEC, vložek: 2.068.300
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 12. 1989;
KOŽAR KATJA, Stritarjeva 7, 3310 ŽALEC,
vložek: 1.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47049
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01776 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5660904
Firma: YORK trgovina, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: Celje, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.090.623,00 SIT
Ustanovitelji: HOHNJEC MILENA, Tru-

barjeva 79, 3000 CELJE, vložek:
209.062,30 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 1989; TANJŠEK ALENKA, Trubar-
jeva 79, 3000 CELJE, vložek: 418.124,60
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1989;

TANJŠEK BRANKO, Trubarjeva 79, 3000
CELJE, vložek: 1.463.436,10 SIT, ne od-
govarja, vstop: 21. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47050
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01777 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01315/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5668034
Firma: GROBELŠEK prevozi, d.o.o. Lo-

pata 56 Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lopata 56, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 6.382.370,00 SIT
Ustanovitelji: GROBELŠEK JANKO, Lo-

pata 56, 3000 CELJE, vložek: 6.382.370
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 1. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47051
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01778 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01799/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5536065
Firma: TOYLAND trgovina, storitve, za-

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

govornostjo
Sedež: Gubčeva 6, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.700.255,50 SIT
Ustanovitelji: VREČKO SONJA, Smreka-

rjeva 6, 3000 CELJE, vložek: 751.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1993; RAČIČ
TOMAŽ, Na zelenici 15, 3000 CELJE,
vložek: 949.255,50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 10. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu

gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47052
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01779 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01187/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5343941
Firma: LADY D trgovina in storitve,

d.o.o. Celjska cesta 7, Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 7, 3250 ROGA-

ŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 1.707.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALUS CVETKA, Bistrica

ob Sotli 12, 3256 BISTRICA OB SOTLI,
vložek: 1.707.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47053
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01780 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5422175
Firma: PHANTOM LTD trgovsko pod-

jetje, Kovinarska 22, Štore, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kovinarska 22, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 1.662.238,00 SIT
Ustanovitelji: PLAHUTA DARKO, Kovina-

rska 22, 3220 ŠTORE, vložek: 1.662.238
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 10. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
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žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47054
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01781 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02182/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5425301
Firma: FIN TRADE Svetovanje, trgovi-

nski posli, storitve, d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica XIV. divizije 14, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.881.124,00 SIT
Ustanovitelji: GIACOMINI PIETRO DOTT,

Via Monte Sernio 11, UDINE, vložek:
551.401 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 6.
1990; SARTOR ALDO RAG, Via Don Min-
zoni 2, CARBONERA (IV), vložek: 551.401
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 6. 1990; PRI-
SLAN IVANA MARIJA, Malgajeva 2, 3000
CELJE, vložek: 501.430 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 6. 1990; VEZIO PISONI, Mo-
ntagne Grande 8, MONTEBELLUNA,
vložek: 76.290 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 1993; SOGGIA GABRIELE, Padova,
Sevazano detro, PLAZZETTA ALDO MORO
NR. 011, vložek: 200.602 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 22. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47055
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01782 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5434190
Firma: ZIDAR CELJE, gradbeno in tr-

govsko podjetje d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gosposka 27, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC IRENA, Gospo-

ska 27, 3000 CELJE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 11. 1990; KOLE-
NC VINCENC, Gosposka 27, 3000 CE-
LJE, vložek: 750.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 20. 8. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v

roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47056
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01783 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02573/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5472563
Firma: K.K.P. JUG-PUŠNIK IN JUG sto-

ritve in posredovanje d.n.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lokrovec 64, 3000 CELJE
Ustanovitelji: JUG-PUŠNIK NATAŠA, Lo-

krovec 64, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 4. 2. 1991; JUG BOGOMIR,
Lokrovec 64, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, vstop: 19. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47057
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01784 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5490103
Firma: TRGO JANKOVIĆ, trgovsko

podjetje, Zagrad 88 Celje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zagrad 88, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.519.933,90 SIT
Ustanovitelji: JANKOVIĆ MIROLJUB, Za-

grad 88, 3000 CELJE, vložek:
1.519.933,90 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o
izbrisu gospodarske družbe iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopust-
na pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničar-
ja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-47058
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01785 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5507634
Firma: VIKY trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova ulica 17, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.527.000,00 SIT
Ustanovitelji: NAROBE MELIS, Keršova

ulica 7, 3212 VOJNIK, vložek: 1.527.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47059
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01786 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5412668
Firma: ESTETICA podjetje za storitve-

ne dejavnosti, proizvodnjo, usposablja-
nje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Oko-
pi 13, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Okopi 13, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULC HERMAN, Okopi 13,

3000 CELJE, vložek: 1.502.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 31. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47060
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01787 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5579040
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Firma: KENGU podjetje za opravlja-
nje intelektualnih storitev d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokrovec 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.509.887,00 SIT
Ustanovitelji: KOROŠEC ANA, Lokrovec

4, 3000 CELJE, vložek: 1.509.887 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47061
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01788 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5630282
Firma: ZORO Družba za trgovino in

storitvene dejavnosti d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Opekarniška 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.631.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORKO BORIS, Opekarni-

ška 8, 3000 CELJE, vložek: 1.631.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47062
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01789 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02907/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5628440
Firma: KOLAR & DRUŽABNIKI trgov-

ska družba E. T d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofja vas n.h., 3211 ŠKOFJA

VAS
Ustanovitelji: FILIPIČ-KOLAR KSENIJA,

Ptujska cesta 24, 2230 LENART, odg. s
svojim premož, vstop: 30. 12. 1994; KO-
LAR SIMON, Pucova 2, 3000 CELJE, odg.
s svojim premož, vstop: 30. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47063
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01790 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5412803
Firma: LEDA DESIGN podjetje za pro-

izvodnjo tekstilnih izdelkov, d.o.o. Ro-
gaška Slatina, Prešernova 28

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prešernova 28, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.918.000,00 SIT
Ustanovitelji: LELJAK MARTA, Ulica V.

prekomorske brigade 13, 3000 CELJE,
vložek: 479.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 5. 1990; LELJAK DARJA, Ulica V. pre-
komroske brigade 13, 3000 CELJE, vložek:
479.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1990; LELJAK FRANJO, Prešernova ulica
28, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
479.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1990; LELJAK DARKO, Ulica V. prekomor-
ske brigade 13, 3000 CELJE, vložek:
479.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47064
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01828 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5600405
Firma: VEJA proizvodnja, trgovina,

storitve in prevozništvo, d.o.o. Rečica ob
Savinji 86

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rečica ob Savinji 86, 3332
REČICA OB SAVINJI

Osnovni kapital: 1.538.000,00 SIT

Ustanovitelji: VENINŠEK JANEZ, Rečica
ob Savinji 86, 3332 REČICA OB SAVINJI,
vložek: 1.538.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 12. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47065
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01829 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5569524
Firma: GTO družba za gostinstvo, tr-

govino in proizvodnjo d.o.o., Štrbenko-
va 6, Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šterbenkova 6, 3320 VELE-
NJE

Osnovni kapital: 7.354.923,79 SIT
Ustanovitelji: BARIČEVIČ DRAGICA, Ce-

sta talcev 25, 3320 VELENJE, vložek:
39.365,25 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; DOBNIK MARJETKA, Stanetova 28,
3320 VELENJE, vložek: 53.274,14 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; GOLAV-
ŠEK SONJA, Skorno 6 a, 3325 ŠOŠTANJ,
vložek: 24.712,10 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1992; GRUDNIK DRAGICA, Be-
vče 9/a, 3320 VELENJE, vložek:
35.927,50 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; HARINSKI SUZANA, Cankarjeva 2,
3000 CELJE, vložek: 24.902,10 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; KOS ANI-
CA, Prešernova 7/a, 3320 VELENJE,
vložek: 134.395,35 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1992; KUZMAN DAMJAN, Pre-
šernova 22, 3320 VELENJE, vložek:
22.430,90 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; LUKEK BOJAN, Šalek 89, 3320 VE-
LENJE, vložek: 80.489,70 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 10. 1. 1992; MAROŠEK LIDIJA,
Ravne 39, 3325 ŠOŠTANJ, vložek:
71.664,95 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; MORAVEC KATARINA, Kavče 23 g,
3320 VELENJE, vložek: 135.964,45 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; MIRTIČ
DUŠANKA, Jenkova 11, 3320 VELENJE,
vložek: 54.274,20 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1992; NOVAK JANKO, Jenkova
23, 3320 VELENJE, vložek: 35.926,90
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; OB-
REZ STANISLAVA, Okrogarjeva 3, 3000
CELJE, vložek: 2.313.652,40 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 1. 1992; PODBREGAR
MARINA, Vinska gora 23, 3320 VELENJE,
vložek: 26.993,15 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1992; SLATINŠEK LIDIJA, Efe-
nkova 2, 3320 VELENJE, vložek:
334.395,25 SIT, ne odgovarja, vstop:
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10. 1. 1992; ŠILC GREGOR, Kavče 68,
3320 VELENJE, vložek: 267.292,60 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; TAMŠE
KATJA, Hrastovec 37, 3325 ŠOŠTANJ,
vložek: 468.790,90 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 1. 1992; TAJNIK MILENA, Ravne
164, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 34.993,15
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1992; ZA-
GODE BRUNO, Kardeljev trg 2, 3320 VE-
LENJE, vložek: 2.836.083,45 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 1. 1992; BESTIJANIČ
STJEPAN, Paka 73/b, 3320 VELENJE,
vložek: 334.395,35 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 2. 1992; KRANJC MILENKO, Ve-
ljka Vlahoviča 49, 3320 VELENJE, vložek:
25.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47066
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01830 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5851289
Firma: VEJICA POCAJT IN ČLANI

d.n.o. Trgovina, proizvodnja, gostinstvo
in storitve VELENJE

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Veliki vrh 9/A, 3327 ŠMART-
NO OB PAKI

Ustanovitelji: POCAJT IVAN, Veliki vrh
9/A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, odg. s
svojim premož, vstop: 3. 5. 1994; POCAJT
VIDA, Veliki vrh 9/A, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI, odg. s svojim premož, vstop: 3. 5.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47067
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01831 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/04512/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5692849
Firma: MIRKO S trgovina in storitve,

d.o.o., Celje, Podjavorškova 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podjavorškova 1, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.716.406,00 SIT
Ustanovitelji: ŠENTJURC-MIRKOVIČ

IRENA, Opekarniška 8/a, 3000 CELJE,
vložek: 858.203 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 4. 1992; MIRKOVIČ SLOBODAN, Ope-
karniška 8/a, 3000 CELJE, vložek:
858.203 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47068
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01832 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05108/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5704081
Firma: BRAND storitveno, proizvodno

in trgovsko podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zadobrova 37, 3211 ŠKOFJA

VAS
Osnovni kapital: 1.669.512,00 SIT
Ustanovitelji: BREZOVŠEK BRANE, Za-

dobrova 37, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
1.669.512 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47069
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01833 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05098/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5708346

Firma: JAC TRAVEL mednarodno turi-
stično podjetje, d.o.o., Celje, Krekov trg 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krekov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.533.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ BOJAN, Vresko-

vo 65/a, 1420 TRBOVLJE, vložek: 140.720
SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1992; KNA-
US MATEJ, Klanjškova 14, 3000 CELJE,
vložek: 94.500 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 9. 1992; JAC TRAVEL, L.T.D. Hugill ho-
use, Swanfield Road, Waltam Cross, Walt-
ham Cross, HERTS, vložek: 1.297.780 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47070
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01834 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5696224
Firma: ALPE ADRIA turistično podjet-

je d.d., Celje, Ul. XIV. div. 14
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ul. XIV. div. 14, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 5.159.160,00 SIT
Ustanovitelji: NEW CONCEPT PODJET-

JE P.O., Ul. XIV. divizije 14, 3000 CELJE,
vložek: 5.159.160 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47071
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01835 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05223/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5738954
Firma: PEMAX podjetje za projektira-

nje proizvodne opreme in trgovino d.o.o.
Teharje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Vrhe 46, 3221 TEHARJE
Osnovni kapital: 2.584.004,00 SIT
Ustanovitelji: DRAČ BOGO, Vrhe 46,

3221 TEHARJE, vložek: 2.584.004 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47072
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01836 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5704570
Firma: NUMERO UNO avtotrgovina in

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

govornostjo
Sedež: CELJE, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠIMUNOVIČ DUŠAN, Lo-

mnička 5, ZAGREB - REPUBLIKA HRVA-
ŠKA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 2. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47073
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01837 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5767156
Firma: B & M MARKETING podjetje za

marketing, d.o.o. Celje, Mariborska 86
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mariborska 86, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.746.000,00 SIT
Ustanovitelji: MALEC BRANKO, Partiza-

nska 59/a, 3000 CELJE, vložek:
1.746.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47074
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01838 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05673/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5781809
Firma: FRIGGS trgovina, marketing,

rent-a-car, posredovanje in zastopanje,
d.o.o. Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljanska 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.710.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOHER ZLATKO, Na zele-

nici 9, 3000 CELJE, vložek: 1.710.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47075
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01839 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05540/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5772966
Firma: SOMAX trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o. Kovačičeva 7, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kovačičeva 7, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAKOVŠEK MAKSIMI-

LJAN, Kovačičeva 7, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-

žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47076
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01840 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05257/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5767083
Firma: FIRAT, računovodstvo, finan-

ce, trgovina, d.o.o. Celje, Pod lipami 16
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pod lipami 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAMPUŠ SONJA, Pod li-

pami 16, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47077
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01841 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5693195
Firma: PASKA IN PASKA proizvodnja

in trgovina, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Milčinskega 11, 3000 CELJE
Ustanovitelji: PASKA IVAN, Trakoščan

bb, TRAKOŠČAN, odg. s svojim premož,
vstop: 14. 4. 1994; PASKA MILAN, Meljan
69, TRAKOŠČAN, odg. s svojim premož,
vstop: 14. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01842 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:
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Matična številka: 5757037
Firma: ATILA MEDVEŠEK IN DRUGI tr-

govina in storitve, d.n.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljanska 54, 3000 CELJE
Ustanovitelji: MEDVEŠEK BOŠTJAN, Mi-

klošičeva 5, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, vstop: 21. 12. 1994; OČKO SER-
GEJA, Ljubljanska 54, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, vstop: 21. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47079
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01843 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05491/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5761514
Firma: AUREX TRADE podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, posredovanje, d.o.o.,
Kamniška 16, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamniška 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.652.500,00 SIT
Ustanovitelji: ANŽIČ ALEŠ, Kamniška

16, 3000 CELJE, vložek: 1.652.500 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47080
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01844 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5745977
Firma: FARKAŠ IN FARKAŠ proizvod-

nja in distribucija izdelkov, d.n.o. Dobr-
na 3/d, Dobrna

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Dobrna 3/d, 3204 DOBRNA
Ustanovitelji: FARKAŠ MATJAŽ, Dobrna

3/d, 3204 DOBRNA, odg. s svojim pre-

mož, vstop: 16. 5. 1994; FARKAŠ IVAN,
Dobrna 3/d, 3204 DOBRNA, odg. s svojim
premož, vstop: 16. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47081
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01845 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5756898
Firma: PERFEKTA fotografija, design

in storitve, d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škapinova 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.701.578,20 SIT
Ustanovitelji: MEDVED MATJAŽ, Škapi-

nova 1, 3000 CELJE, vložek: 850.789,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1993; JO-
VANOVIČ DEJAN, Smrekarjeva 4, 3000
CELJE, vložek: 850.789,10 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47082
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01846 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05314/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5786720
Firma: KREBAL trgovina in storitve,

d.o.o., Celje, Na okopih 2/c
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na okopih 2/c, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BERK BOŽO, Robova 3,

3000 CELJE, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 8. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu

gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47083
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01847 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05768/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5790484
Firma: RONEX trgovina, posredništvo

in storitve, d.o.o., Zoisova 3, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zoisova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.991,00 SIT
Ustanovitelji: ROMIH FRANC, Zoisova 3,

3000 CELJE, vložek: 1.500.991 SIT, ne
odgovarja, vstop: 29. 6. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47084
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01848 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05550/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5764084
Firma: PIA SHOP podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, marketing, proizvo-
dnjo in storitve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pod kostanji 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.606.100,00 SIT
Ustanovitelji: PILKO IRENA, Pod kosta-

nji 16, 3000 CELJE, vložek: 1.606.100
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o
izbrisu gospodarske družbe iz sodnega re-
gistra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopust-
na pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: -
za gospodarsko družbo od vročitve sklepa
o izbrisu - za družbenika oziroma delničar-
ja gospodarske družbe ali upnika gospo-
darske družbe od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
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izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-47085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01849 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05884/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5802385
Firma: SIMILIPRO trgovsko storitveno

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

govornostjo
Sedež: Cesta v Lokrovec 11A, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ILIČ MILENA, Cesta v Lok-

rovec 11/a, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 1.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47086
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01850 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5802709
Firma: EDLIN ekonomski in računa-

lniški inženiring, d.o.o., Opekarniška
12/b, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Opekarniška 12/b, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 1.801.800,00 SIT
Ustanovitelji: ŠKET BRANKO, Opekarni-

ška 12/b, 3000 CELJE, vložek: 1.801.800
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47087
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01851 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05777/00 vpisalo v

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

Matična številka: 5804736
Firma: DAVIDE DESIGN trgovina, sto-

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

govornostjo
Sedež: Ulica 29. novembra 24, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.604.150,00 SIT
Ustanovitelji: KOPRIVICA MITJA, STA-

NETOVA 1, 3000 CELJE, vložek:
1.604.150 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47088
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01852 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5804361
Firma: SHADY trgovina in storitve,

d.o.o. Celje, Kocenova 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kocenova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.759.350,00 SIT
Ustanovitelji: ČADEJ MILENA, Ljubljan-

ska cesta 27, 3000 CELJE, vložek:
1.759.350 SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 4.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47089
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01853 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5948371
Firma: MR COMMERCE trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 10, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROJC MARKO, Lisce 36,

3000 CELJE, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 6. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47090
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01854 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1357948
Firma: WVB Proizvodnja in trgovina

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

govornostjo
Sedež: Mestni trg 18, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: WRAVOR VLADIMIR, Stra-

nice 27, 3206 STRANICE, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47091
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01855 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06817/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1305719
Firma: ZOGAJ AVDURAHMAN IN DRU-

GI gradbeništvo in storitve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 7, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Ustanovitelji: ZOGAJ AVDURAHMAN,

Belanica, SUVA REKA - ZRJ, odg. s svojim
premož, vstop: 23. 4. 1998; ZOGAJ BE-
QIR, Belanica, MALIŠEVO - ZRJ, odg. s
svojim premož, vstop: 23. 4. 1998.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47092
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01862 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1306197
Firma: RADIO FM - ŠPRAH IN KOC-

MUT družba za propagandne storitve
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Trg mladosti 6, 3320 VE-
LENJE

Ustanovitelji: ŠPRAH ROBERT, Škofja
vas 51/b, 3211 ŠKOFJA VAS, odg. s svo-
jim premož, vstop: 11. 6. 1998; KOCMUT
TEODOR, Arclin 67/a, 3211 ŠKOFJA VAS,
odg. s svojim premož, vstop: 11. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47093
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01863 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02064/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5412064
Firma: TIVROS mednarodno trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Bočna 13, 3341 ŠMARTNO

OB DRETI
Osnovni kapital: 1.562.243,00 SIT
Ustanovitelji: KOMADINA NIKOLA, Boč-

na 13, 3341 ŠMARTNO OB DRETI, vložek:
861.243 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2.
1990; KOMADINA LIDIJA, Bočna 13, 3341
ŠMARTNO OB DRETI, vložek: 701.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 2. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.

54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47094
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01864 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5395097
Firma: TEKOM inženiring in mednaro-

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

govornostjo
Sedež: Levec 37/a, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SELES OTO, Levec 37/a,

3301 PETROVČE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 7. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47095
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01865 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03784/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5586003
Firma: KOMI TRADE Trgovina d.o.o.,

Titova 57, Laško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Titova 57, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.671.663,00 SIT
Ustanovitelji: ROGAČ MARJAN, Požene-

lova 5, 3270 LAŠKO, vložek: 632.215 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 1992; ROGAČ
DARINKA, Poženelova 5, 3270 LAŠKO,
vložek: 2.039.288 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 3. 1992; BRULC FRANČIŠKA, Tito-
va 57, 3270 LAŠKO, vložek: 160 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 3. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-

žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47096
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01866 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02295/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5530113
Firma: B-J SHOP PRIGANICA IN PRI-

GANICA trgovina in storitve, d.n.o. Ul.
Heroja Rojška 26, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ul. Heroja Rojška 26, 3000
CELJE

Ustanovitelji: PRIGANICA BISERKA, He-
roja Rojška 26, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, vstop: 31. 8. 1994; PRIGANICA
JASMIN, Heroja Rojška 26, 3000 CELJE,
odg. s svojim premož, vstop: 31. 8. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47097
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01867 z dne 16. 8.
2001 pod št. vložka 1/00827/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: SMER podjetje za gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Rogaška Slatina,
Strma cesta 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Strma cesta 1, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: MEHLE TANJA, Šmarje pri

Jelšah 176, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1989.

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

Sr-47098
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01868 z dne 17. 8.
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2001 pod št. vložka 1/02052/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5410126
Firma: OPREMAL Izdelovanje kmetij-

ske opreme d.o.o. Rečica ob Savinji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Rečica 3 a, 3332 RE-

ČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 3.017.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠUSTER JOŽE, Podvrh 40,

3330 MOZIRJE, vložek: 3.017.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 4. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47099
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01869 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5671264
Firma: BOJANA Proizvodnja in trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Efenkova 61, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.500.056,64 SIT
Ustanovitelji: KOSJERINA IVAN, Ulica

Mimoze 66, NEUM - BIH, vložek:
1.500.056,64 SIT, ne odgovarja, vstop:
3. 9. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47100
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01875 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/01684/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5378583
Firma: INTERA Trgovina, inženiring,

proizvodnja in marketing, d.o.o. Celje,
Mariborska 91

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 91, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEŠLAR TOMAŽ, Izlake

137, 1411 IZLAKE, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 5. 1990; SEŠLAR
MATJAŽ, Izlake 137, 1411 IZLAKE, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47101
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01876 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5745420
Firma: RAZSTAVNA GALERIJA UROŠ

podjetje za storitve, trgovino in proizvo-
dnjo d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara Dečkova 10, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLINARIČ RAJKO, Ul. bra-

tov Frecetov 6, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47102
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01877 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/02191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5438659
Firma: ZORKO podjetje za proizvod-

no kooperacijo, d.o.o. Babno 19b, Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Babno 19b, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.670.000,00 SIT

Ustanovitelji: ZORKO DRAGO, Babno
19 b, 3000 CELJE, vložek: 2.670.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47103
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01878 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/04388/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5637643
Firma: SOK organizacija komunicira-

nja, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.904.271,00 SIT
Ustanovitelji: KURONJA ROMAN, Ope-

karniška 10, 3000 CELJE, vložek:
8.904.271 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47104
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01879 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/07003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5499151
Firma: BAU-FRANC izvajanje gradbe-

nih del d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Iršičeva ulica 14, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SENEGAČNIK FRANC, Ir-

šičeva 14, 3000 CELJE, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
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Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47105
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01880 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/07021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1458990
Firma: SAVINJSKI RADIO ŽALEC - KA-

ČIČNIK IN DRUGI produkcija in oddaja-
nje radijskega in televizijskega progra-
ma, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta na grad 42, 3000 CE-
LJE

Ustanovitelji: KAČIČNIK EMIL, Cesta na
grad 42, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 7. 9. 1999; ČREŠNOVAR MA-
TJAŽ, Migojnice 53/a, 3302 GRIŽE, odg. s
svojim premož, vstop: 7. 9. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47106
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01881 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06905/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5653878
Firma: PROMEX podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slatina 10, 3201 ŠMARTNO V

ROŽNI DOLINI
Osnovni kapital: 1.535.307,00 SIT
Ustanovitelji: PECKO ANDREJA, Cesta

na Rožnik 18, 3330 MOZIRJE, vložek:
1.535.307 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 10.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-

žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47107
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01882 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03608/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5587247
Firma: AJ - NAJ podjetje za trgovino

in storitve d.o.o. Partizanska 5, Sloven-
ske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 5, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZDOVC ANDREJA, Liptov-

ska 27, 3210 SLOVENSKE KONJICE,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 2. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47108
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01883 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5803772
Firma: KAMENIK d.o.o., proizvodnja,

trgovina, storitve, Slovenske Konjice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gabrovlje 12/a, 3210 SLOVE-

NSKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.935.435,00 SIT
Ustanovitelji: KAMENIK KRISTIJAN, Ga-

brovlje 12/a, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 1.935.435 SIT, ne odgovarja,
vstop: 29. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47109
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01884 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5529689
Firma: MONA LISA podjetje za oprav-

ljanje intelektualnih storitev d.o.o. Ro-
gaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celjska cesta 31, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIKLAVČIČ BRANKO, Ce-

sta na Ostrožno 106, 3000 CELJE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 11. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47110
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01885 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/05279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5735351
Firma: OGI trgovsko podjetje d.o.o.

Dragomilo 8, Šmarje pri Jelšah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dragomilo 8, 3240 ŠMARJE

PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGOREVC BLAŽ, Drago-

milo 8, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 3.
1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47111
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01886 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/04365/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
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iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5657105
Firma: QUO VADIS d.o.o. - družba za

prodajo na debelo in drobno, uvoz in
izvoz, proizvodnjo in storitve Kozje,

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozje 68, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JEŠELNIK POLONCA, Pla-

ninska cesta 19/1, 8290 SEVNICA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47112
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01887 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03704/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5597641
Firma: PODREPŠEK telekomunika-

cijske in trgovinske storitve, d.o.o., Pet-
rovče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobriša vas 52 c, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 1.765.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODREPŠEK FRANC, Do-

briša vas 52 c, 3311 PETROVČE, vložek:
1.765.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 2.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47113
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01888 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/04219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5616964
Firma: F & R & M, svetovanje, trgovi-

na, storitve, d.o.o. Žalec, Šarhova 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šarhova 7, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FLEGO RENATO, Šarhova

7, 3310 ŽALEC, vložek: 750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 4. 1992; FLEGO MA-
RIJA, Šarhova 7, 3310 ŽALEC, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47114
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01889 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03914/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5838860
Firma: ANANT Mednarodna trgovin-

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

govornostjo
Sedež: Petrovče 103, 3301 PET-

ROVČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANC MIRO, Petrovče

103, 3301 PETROVČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47115
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01890 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06127/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5822092
Firma: VNUČEC & VNUČEC trgovina

in gostinstvo, BO-NAT, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šmatevž 20/a, 3303 GOMIL-

SKO
Ustanovitelji: VNUČEC NATAŠA, Šmate-

vž 20/a, 3303 GOMILSKO, odg. s svojim
premož, vstop: 12. 12. 1994; VNUČEC

BOJAN, ŠMATEVŽ 20/A, 3303 GOMIL-
SKO, odg. s svojim premož, vstop: 12. 12.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47116
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01891 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/03703/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1323407
Firma: GEMER trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Ložnica 13/f, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLINC CLAUDIJA, Podlog

v Savinjski dolini 8, 3311 ŠEMPETER,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 8. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-47117
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01892 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/06329/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5850495
Firma: GOBEC IN GOBEC, prevozi in

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

odgovornostjo
Sedež: Goriška 12, 3230 ŠENTJUR
Ustanovitelji: GOBEC FELIKS, Goriška

12, 3230 ŠENTJUR, odg. s svojim pre-
mož, vstop: 4. 1. 1994; GOBEC ZDENKA,
Goriška 12, 3230 ŠENTJUR, odg. s svojim
premož, vstop: 4. 1. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
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Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-47118
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01893 z dne 17. 8.
2001 pod št. vložka 1/04796/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5684684
Firma: PREHRANA, podjetje za proiz-

vodnjo in predelavo, d.o.o. Šmartno ob
Dreti

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bočna 1, 3341 ŠMARTNO OB
DRETI

Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ MITJA, Podvrh 15,

3330 MOZIRJE, vložek: 1.600.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-48056
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02314 z dne 11. 9.
2001 pod št. vložka 1/05073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BIO-SPRINT, Podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz, d.o.o., Čača vas 39 B,
Podplat

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Čača vas 39 B, 3241 POD-
PLAT

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRAH LEOPOLD, Čača vas

39 B, 3241 PODPLAT, vložek: 8.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 1. 4. 1992.

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

Sr-48058
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02329 z dne 11. 9.
2001 pod št. vložka 1/01968/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: GAMMA TRADING & CONSUL-
TANTS trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Efenkova 7, Titovo Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Efenkova 7, 3320 TITOVO VE-
LENJE

Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLAVSEK JOSEPHINE,

De Muzen 26, AALSMEER, NIZOZEMSKA,
vložek: 680 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 3.
1990; VOLAVSEK FRANK, De Muzen 26,
AALSMEER, NIZOZEMSKA, vložek: 1.020
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 4. 1990; ŠI-
BANC MIRJAM, Efenkova 7, 3320 TITOVO
VELENJE, vložek: 300 SIT, ne odgovarja,
vstop: 28. 4. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je
registrsko sodišče na podlagi prvega od-
stavka 32. člena Zakona o finančnem pos-
lovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99) izbri-
salo iz sodnega registra v izreku sklepa
navedeno gospodarsko družbo. Pravni
pouk: Zoper sklep lahko družbenik oziro-
ma delničar gospodarske družbe in upnik
gospodarske družbe v roku 30 dni od ob-
jave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS
vložita pritožbo, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

Sr-48059
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02330 z dne 11. 9.
2001 pod št. vložka 1/00986/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: MESAS COMMERCE podjetje
za trgovanje in posredovanje z avtomo-
bili in rezervnimi deli, Šoštanj, Lokovica
15/c d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lokovica 15/c, 3325 ŠO-
ŠTANJ

Osnovni kapital: 14.000,00 SIT
Ustanovitelji: MESARIČ ALOJZ, Lokovi-

ca 15/c, 3325 ŠOŠTANJ, vložek: 14.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 1. 1990.

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

Sr-48060
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02331 z dne 11. 9.
2001 pod št. vložka 1/04185/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu

iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: PROMAR, PROIZVODNJA IN
MARKETING, d.o.o., Petrovče, Levec
38/b

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Levec 38/b, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIČ BARBARA, Levec

78/b, 3301 PETROVČE, vložek: 8.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992.

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

Sr-48061
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02332 z dne 12. 9.
2001 pod št. vložka 1/05667/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: TOPGOR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Jenkova 15, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 109.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORENJAK MILAN, Jen-

kova 15, 3320 VELENJE, vložek: 109.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 1993.

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

Sr-48617
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02338 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5580099
Firma: AFORMAT trgovska družba,

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

govornostjo
Sedež: Medlog 18, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.608.000,00 SIT
Ustanovitelji: HERMAN MALGAJ, Cinkar-

niška pot 2, 3000 CELJE, vložek: 1.608.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
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podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48618
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02339 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/04779/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5692067
Firma: SLEX trgovina in storitve,

d.o.o., Celje Cesta na Ljubečno 6
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta na Ljubečno 6, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJNC SLAVKO, Ponik-

va 75/a, 3232 PONIKVA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 7.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju odjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48619
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02340 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03488/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5624665
Firma: WETEGE PODJETJE ZA TRAN-

SPORT, ŠPEDICIJO IN TRGOVINO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zadobrova 115, 3211 ŠKOF-

JA VAS
Osnovni kapital: 5.294.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELENŠEK BOJAN, Zado-

borova 115, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek:
5.284.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 1991; TACER DRAGO, Leskovec
32, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 10.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v

roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48620
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02341 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/06862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1306537
Firma: SARAMATI IMRI IN SARAMAT

VEBI gradbeništvo in storitve d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Cesta v Trnovlje 17, 3000 CE-

LJE
Ustanovitelji: SARAMATI IMRI, Dobrušte,

PRIZREN, odg. s svojim premož, vstop:
15. 6. 1998; SARAMATI VEBI, Dobrušte,
PRIZREN, odg. s svojim premož, vstop:
15. 6. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48621
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02342 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/06953/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1331272
Firma: PUŠČA-BINCL FRIDERIK med-

narodna trgovina in storitve, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Dobrna 41, 3204 DOBRNA
Ustanovitelji: BINCL FRIDERIK, Zadob-

rova 45/c, 3211 ŠKOFJA VAS, odg. s svo-
jim premož, vstop: 13. 10. 1998; RYABO-
VA MARYINA, Pamlenkina 20, KRIVOJ ROG
- UKRAJINA, vložek: 200 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 13. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-48622
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02343 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/01885/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5409608
Firma: PPI PROIZVODNO PLANSKI IN-

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

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORJAK MIRAN, Celjska

cesta 5, 3272 LAŠKO, vložek: 1.900.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1990; CA-
MLOH MARJANA, Celjska cesta 5, 3270
LAŠKO, vložek: 100.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 17. 5. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48623
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02344 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03179/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5533597
Firma: ORIS organizacija računalni-

ških integriranih sistemov d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celjska cesta 5, 3270 LAŠKO
Osnovni kapital: 2.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORJAK MIRAN, Završni-

kova 3, 3272 RIMSKE TOPLICE, vložek:
2.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 4.
1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48624
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02345 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/01542/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:



Stran 6282 / Št. 81 / 15. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična številka: 5362237
Firma: UNIKAT SHOP S.A.J., ključav-

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

govornostjo
Sedež: Kravjek 10, 3215 LOČE
Osnovni kapital: 1.521.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERKLIČ JERNEJ, Krav-

jek 10, 3215 LOČE, vložek: 1.521.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48625
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02346 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/06873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1331345
Firma: KATJUŠA TRADE d.o.o. storit-

ve, proizvodnja, gostinstvo, turizem in
trgovina, Mestni trg 18, Slov. Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mestni trg 18, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANČIČ TOMAŽ, Ulica Po-

horskega bataljona 15, 3214 ZREČE,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 29. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra.
Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna prito-
žba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospo-
darsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-48626
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02347 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/06883/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1330977
Firma: GAJRAKU BEQIR IN DRUGI gra-

dbeništvo in storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mestni trg 7, 3000 SLOVEN-

SKE KONJICE

Ustanovitelji: GAJRAKU BEQIR, Marali-
ja, PRIZREN, odg. s svojim premož, vstop:
24. 9. 1998; GAJRAKU NAIM, Maralija,
PRIZREN, odg. s svojim premož, vstop:
24. 9. 1998; KRASNIQI AFRIM, Maralija,
PRIZREN, odg. s svojim premož, vstop:
24. 9. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48627
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02348 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/04518/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5658845
Firma: PREXIM TRADE trgovina, stori-

tve, proizvodnja, uvoz-izvoz, d.o.o., Še-
mpeter v Savinjski dolini

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Doberteša vas 32, 3311 ŠEM-
PETER V SAVINJSKI DOLINI

Osnovni kapital: 1.586.168,00 SIT
Ustanovitelji: PRIVOŠNIK JANEZ, Dobe-

rteša vas 32, 3311 ŠEMPETER, vložek:
1.586.168 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48628
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02349 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/04605/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5703077
Firma: ITS inženiring, trgovina in sto-

ritve, d.o.o. Šempeter 109/a, Šempeter
v Savinjski dolini

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter 109/a, 3311 ŠEM-
PETER V SAVINJSKI DOLINI

Osnovni kapital: 1.511.950,00 SIT
Ustanovitelji: LAUBIČ UROŠ, Šempeter

v Sav. dol. 109/a, 3311 ŠEMPETER V SA-

VINJSKI DOLINI, vložek: 3.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 31. 3. 1992; LAUBIČ FRA-
NC, Šempeter v Sav. dol. 109/a, 3311
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, vložek:
1.508.950 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48629
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02350 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/06279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: CELIA proizvodna in trgovska
družba, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vransko 134, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLENC BOGDAN, Šale-

ška 2, 3320 VELENJE, vložek: 500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1993;
OREMUŽ JANA, Kardeljev trg 2, 3320 VE-
LENJE, vložek: 500.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 11. 1993; RANČIGAJ SAMO,
Vransko 52, 3305 VRANSKO, vložek:
500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 11.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48630
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02351 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/05611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5850380
Firma: PLAKOLES proizvodnja in sto-

ritve, d.o.o. Šentjur, Na Lipico 5/c
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Lipico 5/c, 3230 ŠENT-

JUR
Osnovni kapital: 1.831.890,00 SIT
Ustanovitelji: SLEMENŠEK ALEŠ, Na Li-

pico 5/c, 3230 ŠENTJUR, vložek:
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1.831.890 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 2.
1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48636
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02365 z dne 17. 9.
2001 pod št. vložka 1/03930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5646413
Firma: POZNIČ trgovina in mesnine,

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

govornostjo
Sedež: Partizanska 54, 3320 VE-

LENJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: POZNIČ VILI, Partizanska

54, 3320 VELENJE, vložek: 754.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; POZNIČ
NADA, Partizanska 54, 3320 VELENJE,
vložek: 754.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 9. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48720
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02416 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/05534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5761549
Firma: JOPLES proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Podvolovljek Podvolovljek 13
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Podvolovljek 13, 3334 LUČE

OB SAVINJI
Osnovni kapital: 1.504.000,00 SIT
Ustanovitelji: PLESNIK JOŽE, Cesta v

Rastke 14, 3333 LJUBNO OB SAVINJI,
vložek: 1.504.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48722
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02417 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/06527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5943469
Firma: KERAMIČARSTVO PETEK k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Attemsov trg 8, 3342 GORNJI

GRAD
Ustanovitelji: PETEK BRANKO, Attem-

sov trg 8, 3342 GORNJI GRAD, odg. s
svojim premož, vstop: 26. 3. 1996; DOBO-
VIČNIK FRANC, Sketova ulica 6, 1004 LJU-
BLJANA, vložek: 50 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48724
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02418 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/05312/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5769949
Firma: EM & CO Zastopanje, proizvo-

dnja in prodaja, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na trgu 7, 3330 MOZIRJE
Osnovni kapital: 1.652.569,00 SIT
Ustanovitelji: ČEŠNOVAR EMIL, Luče

69, 3334 LUČE, vložek: 826.284,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1999; MAR-
CEN ALEKSANDER, Zadrečka cesta 15,
3331 NAZARJE, vložek: 826.284,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 2. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-

žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sr-48726
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02419 z dne 20. 9.
2001 pod št. vložka 1/06452/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 5915015
Firma: OM JUMBO trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o., Cesta na Trate 19,
Mozirje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta na Trate 19, 3330 MO-
ZIRJE

Osnovni kapital: 1.582.000,00 SIT
Ustanovitelji: OROŽ MARJAN, Toledova

9, 3320 VELENJE, vložek: 1.582.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 1. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
54/99 in 110/99) izdalo sklep o izbrisu go-
spodarske družbe iz sodnega registra. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za druž-
benika oziroma delničarja gospodarske dru-
žbe ali upnika gospodarske družbe od obja-
ve sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Prito-
žba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O
pritožbi bo odločalo višje sodišče.

Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

CELJE

Sr-46905
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01566 z dne 17. 7.
2001 pod št. vložka 1/03584/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: KERSTEIN izolacije, hladilni
stolpi d.o.o. Celje

Skrajšana firma: KERSTEIN d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pucova 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: KERSTEIN JANKO, Puco-

va 4, 3000 CELJE, vložek: 8.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KERSTEIN JANKO, Pucova 4, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-46906
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01567 z dne 17. 7.
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2001 pod št. vložka 1/05032/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: AVTO-ČATER podjetje za pro-
izvodnjo, storitve, trgovino in zaposlova-
nje invalidnih oseb d.o.o., Zagrad 73,
Celje

Skrajšana firma: AVTO-ČATER d.o.o.
Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagrad 73, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 124.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČATER KARL, Zagrad 73,

3000 CELJE, vložek: 124.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ČATER KARL, Zagrad 73, 3000 CE-
LJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omeji-
tev.

Sr-46907
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01568 z dne 17. 7.
2001 pod št. vložka 1/01937/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5391229
Firma: AS MOBIL avto šola, d.o.o. Še-

ntjur, Na Lipico 5/c
Skrajšana firma: AS MOBIL, d.o.o. Šen-

tjur, Na Lipico 5/c
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Na Lipico 5/c, 3230 ŠENT-

JUR
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: SLEMENŠEK ALEŠ, Na Li-

pico 5/c, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SLEMENŠEK ALEŠ, Na Lipico 5/c,
3230 ŠENTJUR, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-46908
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01569 z dne 17. 7.
2001 pod št. vložka 1/05166/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: BASAG zastopanje, trgovina,
svetovanje, d.o.o. Šentjur, Ulica skladat-
ljev Ipavcev 48

Skrajšana firma: BASAG, d.o.o., Šent-
jur, Ulica skladateljev Ipavcev 48

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica skladateljev Ipavcev 48,
3230 ŠENTJUR

Osnovni kapital: 230.000,00 SIT
Ustanovitelji: GAZVODA MARIJA, Ulica

skladateljev Ipavcev 48, 3230 ŠENTJUR,
vložek: 230.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GAZVODA MARIJA, Ulica skladate-
ljev Ipavcev 48, 3230 ŠENTJUR, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-46909
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01570 z dne 17. 7.
2001 pod št. vložka 1/03339/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TRGOPROP d.o.o., trgovsko
proizvodno podjetje, Stranice

Skrajšana firma: TRGOPROP, d.o.o. St-
ranice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bukovlje 33, 3206 STRANICE
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: FIJAVŽ GABRIJELA, Buko-

vlje 33, 3206 STRANICE, vložek: 8.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FIJAVŽ GABRIJELA, Bukovlje 33,
3206 STRANICE, razrešitev: 0. 0. 0.

Sr-47119
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01963 z dne 27. 8.
2001 pod št. vložka 1/05132/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: ŠIVILJSTVO - KOSI proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Vojnik

Skrajšana firma: ŠIVILJSTVO - KOSI,
d.o.o., Vojnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prušnikova 15, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 160.721,20 SIT
Ustanovitelji: KOSI PETER, Pot v Ko-

njsko 12, 3212 VOJNIK, vložek: 136.613
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KOSI
ALENKA, Pot v Konjsko 12, 3212 VOJNIK,
vložek: 24.108,20 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOSI PETER, Pot v Konjsko 12,
3212 VOJNIK, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; direktor KOSI ALENKA, Pot v
Konjsko 12, 3212 VOJNIK, razrešitev: 0. 0.
0, zastopa brez omejitev, kot pomočnica
direktorja.

Sr-48057
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02328 z dne 11. 9.
2001 pod št. vložka 1/05358/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: LEA trgovsko podjetje, d.o.o.,
Gomilsko

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

govornostjo
Sedež: Gomilsko 64 a, 3303 GOMIL-

SKO
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: URANKAR MARIJA, Gomil-

sko 64 a, 3303 GOMILSKO, vložek:
100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URANKAR MARIJA, Gomilsko 64 a,

3303 GOMILSKO, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48612
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02296 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03650/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5585040
Firma: DANI storitve, trgovina in go-

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

govornostjo
Sedež: Migojnice 140, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANEC DANIJEL, Migo-

jnice 92, 3302 GRIŽE, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZUPANEC DANIJEL, Migojnice 92,
3302 GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48613
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02297 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/02349/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5455952
Firma: MARKKOL trgovina in servis,

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

govornostjo
Sedež: Cesta na Lavo 8/a, 3310 ŽA-

LEC
Osnovni kapital: 2.018.177,20 SIT
Ustanovitelji: KITAK DRAGO, Cesta na

Lavo 8/a, 3310 ŽALEC, vložek:
504.544,30 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; KITAK DAMIR, Cesta na Lavo 8/a, 3310
ŽALEC, vložek: 504.544,30 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0; KITAK KARL, Cesta
na Lavo 8/a, 3310 ŽALEC, vložek:
504.544,30 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; KITAK LJUDMILA, Cesta na Lavo 8/a,
3310 ŽALEC, vložek: 504.544,30 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KITAK DAMIR, Cesta na Lavo 8/a,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48614
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02298 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03277/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5562023
Firma: GAJŠEK & GAJŠEK ekonom-

ske storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: GAJŠEK & GAJŠEK

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

odgovornostjo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 15. 10. 2001 / Stran 6285

Sedež: Gotovlje 103/a, 3310 ŽALEC
Ustanovitelji: GAJŠEK MARIJA, Gotovlje

103/a, 3310 ŽALEC, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; GAJŠEK MIROSLAV,
Gotovlje 103/a, 3310 ŽALEC, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik GAJŠEK MARIJA, Gotovlje 103/ a,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev, posamično; družbenik GAJ-
ŠEK MIROSLAV, Gotovlje 103/a, 3310 ŽA-
LEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev, posamično.

Sr-48615
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02299 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03448/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5563658
Firma: ZINKA trgovina, proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: Reška cesta 83, 3312 PRE-

BOLD
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRESNIK TEREZIJA, Pre-

bold 71, 3312 PREBOLD, vložek:
1.504.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; HUŠ VLADISLAV, Prebold 71, 3312
PREBOLD, vložek: 4.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRESNIK TEREZIJA, Prebold 71,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48616
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02300 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03176/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5537444
Firma: KOM - COMMERCE trgovsko

podjetje, Čopova 2 Žalec, d.o.o.
Skrajšana firma: KOM - COMMERCE

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

govornostjo
Sedež: Čopova 2, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MIRAN, Čopova 2,

3310 ŽALEC, vložek: 1.508.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOS MIRAN, Čopova 2, 3310 ŽA-
LEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-48638
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02366 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/02939/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: TRGOVSKO PODJETJE DA
UGO CALZATURE - MODA, d.o.o. Savi-
nova 2, Celje “v likvidaciji“

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Savinova 2, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.816.200,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO PODJETJE

MODA CELJE p.o., Prešernova 7, 3000
CELJE, vložek: 726.480 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; SUPERMERCATO DO
UGO S.R.L., VIA MOLINI 3, PORDENONE
ITALIJA, vložek: 1.089.720 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: lik-
vidator ŽUPEVEC BOJAN, Gospodinjska
19, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0.

Sr-48645
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02372 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/00997/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5329841
Firma: PRANJIĆ & PRANJIĆ, prevozi

in trgovina DAMDA, d.n.o.
Skrajšana firma: PRANJIĆ & PRANJIĆ,

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

odgovornostjo
Sedež: Na zelenici 18, 3312 PREBO-

LD
Ustanovitelji: PRANJIĆ MARIJAN, Na ze-

lenici 18, 3312 PREBOLD, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; PRANJIĆ ANICA,
Na zelenici 18, 3312 PREBOLD, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PRANJIĆ MARIJAN, Na zelenici 18,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa kot družbenik posamično; družbenik
PRANJIĆ ANICA, Na zelenici 18, 3312
PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa kot
družbenica posamično.

Sr-48647
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02373 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/03207/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5538424
Firma: GORIŠEK & LESJAK trgovina

in storitve - TYCHE, d.n.o.
Skrajšana firma: GORIŠEK & LESJAK -

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

odgovornostjo
Sedež: Žalskega tabora 1, 3310 ŽA-

LEC
Ustanovitelji: GORIŠEK BRANKA, Parti-

zanska 18, 3310 ŽALEC, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; LESJAK BOŠTJAN,
Partizanska 27, 3310 ŽALEC, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik GORIŠEK BRANKA, Partizanska 18,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev, posamično; družbenik LES-
JAK BOŠTJAN, Partizanska 27, 3310 ŽA-

LEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev, posamično.

Sr-48649
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02374 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/01432/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5354587
Firma: AVEX export-import, marketi-

ng, trgovina, d.o.o. Liboje, p. Petrovče
Skrajšana firma: AVEX, d.o.o., Liboje,

p. Petrovče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Liboje, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ ANDREJ, Ob že-

leznici 4, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČIČ ANDREJ, Ob železnici 4,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48651
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02375 z dne 14. 9.
2001 pod št. vložka 1/04750/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5710235
Firma: ELTEGRA inženiring, gradbe-

ništvo, trgovina, d.o.o., Kristan vrh 2, Pri-
stava pri Mestinju

Skrajšana firma: ELTEGRA d.o.o., Pri-
stava pri Mestinju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kristan vrh 2, 3253 PRISTAVA
PRI MESTINJU

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HROVAT ALOJZIJ, Kristan

vrh 2, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HROVAT ALOJZIJ, Kristan vrh 2,
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-48653
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02376 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05027/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5694213
Firma: ŠTEFANEC IN ŠTEFANEC tr-

govina, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠTEFANEC IN ŠTEFA-

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

odgovornostjo
Sedež: Dobovec 40, 3252 ROGATEC
Ustanovitelji: ŠTEFANEC DRAGUTIN,

Meljan 27, TRAKOŠČAN, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; ŠTEFANEC STJEPAN,
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Meljan 27, TRAKOŠČAN, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ŠTEFANEC DRAGUTIN, Meljan 27,
TRAKOŠČAN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik ŠTEFANEC STJE-
PAN, Meljan 27, TRAKOŠČAN, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-48655
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02377 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05598/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5775108
Firma: MISTRAL YACHT Turistično

podjetje,  d.o.o.  Rogaška  Slatina  Per-
nek 5

Skrajšana firma: MISTRAL YACHT,
d.o.o. Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pernek 5, 3250 ROGAŠKA
SLATINA

Osnovni kapital: 3.260.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRUŠIČ SILVESTER, Pernek

5, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
3.260.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor KRUŠIČ SILVESTER, Pernek 5, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48657
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02378 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05456/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763355
Firma: BELTEX transportno in trgov-

sko podjetje d.o.o. Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: BELTEX transportno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bobovo pri Šmarju 22, 3240

ŠMARJE PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BELEJ HINKO, Bobovo pri

Šmarju 22, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BELEJ HINKO, Bobovo pri Šmarju
22, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-48659
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02379 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05320/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763029
Firma: ARTIČ, posebna organizacija

za opravljanje drugih zavarovalnih pos-
lov, Artič Ernest in Artič Dragica d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Rogatec 237 a, 3252 ROGA-
TEC

Ustanovitelji: ARTIČ ERNEST, Rogatec
237 a, 3252 ROGATEC, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; ARTIČ DRAGICA, Ro-
gatec 237 a, 3252 ROGATEC, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ARTIČ ERNEST, Rogatec 237 a,
3252 ROGATEC, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa posamično; družbenik ARTIČ DRAGICA,
Rogatec 237 a, 3252 ROGATEC, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa posamično.

Sr-48661
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02380 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05747/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5789010
Firma: SRNA podjetje za gostinstvo,

trgovino, storitve in uvoz - izvoz d.o.o.
Vrenska gorca 20, Buče

Skrajšana firma: SRNA d.o.o. Buče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrenska gorca 20, 3255

BUČE
Osnovni kapital: 1.591.900,00 SIT
Ustanovitelji: LIDIJA ZAKOŠEK, Vrenska

gorca 20, 3255 BUČE, vložek: 1.591.900
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIDIJA ZAKOŠEK, Vrenska gorca 20,
3255 BUČE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48663
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02381 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/04794/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5777402
Firma: MCT mikro kompjuterska teh-

nologija, d.o.o. Grobelno
Skrajšana firma: MCT d.o.o. Grobelno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnja Ponkvica 11/a, 3231

GROBELNO
Osnovni kapital: 1.668.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEGLIČ FRANC, Spodnja

Ponkvica 11/a, 3231 GROBELNO, vložek:
1.668.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KEGLIČ FRANC, Spodnja Ponkvica
11/a, 3231 GROBELNO, razrešitev: 0. 0.
0, zastopa brez omejitev.

Sr-48665
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02382 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/05154/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5721253
Firma: ODDIH podjetje za trgovino,

gostinstvo, turizem in storitve d.o.o.,
Skrajšana firma: ODDIH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laze 13, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 1.654.994,70 SIT
Ustanovitelji: JEVŠOVAR MARIJA, LJU-

BLJANSKA 54, 3000 CELJE, vložek:
1.654.994,70 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JEVŠOVAR MARIJA, LJUBLJANSKA
54, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48667
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02383 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/06393/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5890284
Firma: ZAGODA IN CO. - TR INŽENI-

RING, organiziranje in svetovanje, d.n.o.,
Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14

Skrajšana firma: Zagoda in co. -TR in-
ženiring, d.n.o., Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Zdraviliški trg 14, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Ustanovitelji: ZAGODA MILAN, Žibernik
20, 3250 ROGAŠKA SLATINA, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; ZAGODA TA-
NJA, Žibernik 20, 3250 ROGAŠKA SLATI-
NA, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZAGODA MILAN, Žibernik 20, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa družbo kot družbenik posamično; dru-
žbenik ZAGODA TANJA, Žibernik 20, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, iz-
ključena iz vodenja poslov ter zastopanja
družbe.

Sr-48669
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02384 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/03929/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5612098
Firma: DROFENIK storitveno podjetje,

d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Predenca 34
Skrajšana firma: DROFENIK, d.o.o.,

Šmarje pri Jelšah, Predenca 34
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Predenca 34, 3240 ŠMARJE

PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 1.548.000,00 SIT
Ustanovitelji: DROFENIK JANEZ, Pred-

enca 34, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
vložek: 774.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; DROFENIK MARIJA, Predenca 34,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, vložek:
774.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DROFENIK JANEZ, Predenca 34,
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3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-48671
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02385 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/06617/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5681014
Firma: BALMORAL gradbeništvo in

gradbeni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: BALMORAL, d.o.o.,

Rogaška Slatina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Levstikova 3a, 3250 ROGA-

ŠKA SLATINA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MUSAN AVGUSTIN, HEIN-

RICH - BRAUN WEG 8, MUNCHEN, vložek:
900.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MEIER LUISE, HEINRICH - BRAUN WEG
8, MUNCHEN, vložek: 600.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIŠČEVIČ JOSIP, Šercerjeve briga-
de 7, 2000 MARIBOR, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Sr-48673
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02386 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/06876/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1324063
Firma: SARAMATI NAZIM IN BADALLI

MITAT gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SARAMATI NAZIM IN

BADALLI MITAT, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Virštanj 1/a, 3254 PODČETR-

TEK
Ustanovitelji: SARAMATI NAZIM, Dobru-

šte, PRIZREN - ZRJ, odg. s svojim premož,
izstop: 0. 0. 0; BADALLI MITAT, Žur, PRIZ-
REN - ZRJ, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik SARAMATI NAZIM, Dobrušte, PRIZ-
REN - ZRJ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; družbenik BADALLI MITAT, Žur,
PRIZREN - ZRJ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48675
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02387 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/01285/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5332630
Firma: HAMNES trgovina, export, im-

port in posredništvo, d.o.o. Polzela Loči-
ca 50/a

Skrajšana firma: HAMNES, d.o.o. Pol-
zela

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ločica 50/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.902.000,00 SIT
Ustanovitelji: HABJAN METKA, Ločica ob

Savinji 50/a, 3313 POLZELA, vložek:
1.902.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor HABJAN METKA, Ločica ob Savinji 50/a,
3313 POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo kot v.d. direktorja neomejeno.

Sr-48677
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02388 z dne 18. 9.
2001 pod št. vložka 1/01682/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355281
Firma: KUPOL podjetje za obdelavo

kovin, plastike in trgovino, d.o.o., Letuš
64, Šmartno ob Paki

Skrajšana firma: KUPOL, d.o.o., Šmart-
no ob Paki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Letuš 64, 3327 ŠMARTNO OB
PAKI

Osnovni kapital: 1.848.014,50 SIT
Ustanovitelji: KUDER POLONA, Letuš

64/A, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.848.014,50 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUDER POLONA, Letuš 64, 3327
ŠMARTNO OB PAKI, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Sr-48688
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02398 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/02814/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5496217
Firma: LALE KOMERC trgovsko, tran-

sportno, uvozno, izvozno podjetje d.o.o.
Žalec

Skrajšana firma: LALE KOMERC d.o.o.
Žalec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Heroja Staneta 3, 3310 ŽA-
LEC

Osnovni kapital: 1.643.150,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAKOVIČ MILORAD, Ka-

plja vas 53, 3312 PREBOLD, vložek:
1.643.150 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAKOVIČ MILORAD, Kplja vas 53,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48690
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02399 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/02665/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5490677
Firma: ULLMANN & CO. finančni inže-

niring d.n.o.
Skrajšana firma: ULLMANN & CO. d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Roševa ul. 3, 3310 ŽALEC
Ustanovitelji: KRIVEC VERA, Pristava pri

Mestinju 28, 3253 PRISTAVA PRI MESTI-
NJU, odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0;
ZARIN CICAN, Roševa ul. 3, 3310 ŽALEC,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; ULL-
MANN HANS PETER REINHOLD, Momm-
senstrase 64, BERLIN, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ULLMANN HANS PETER REINHO-
LD, Mommsenstrase 64, BERLIN, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa posamično; družbenik
KRIVEC VERA, Pristava pri Mestinju 28,
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa posamično; družbenik
ZARIN CICAN, Roševa ul. 3, 3310 ŽALEC,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa posamično.

Sr-48692
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02400 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/02399/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5456886
Firma: GOVC trgovina, izvoz- uvoz, tra-

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

govornostjo
Sedež: Soseska 17, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 1.685.000,00 SIT
Ustanovitelji: GOVC MATEJ, Prebold 45,

3312 PREBOLD, vložek: 1.685.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GOVC MATEJ, Prebold 45, 3312
PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48694
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02401 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/02252/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5445094
Firma: KOBRA komercialna organiza-

cija, butik, aranžerstvo, d.o.o., Ločica
41/a, Polzela

Skrajšana firma: KOBRA, d.o.o. Ločica
41/a, Polzela

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ločica 41/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.541.214,60 SIT
Ustanovitelji: KAČ BRANKO, Ločica 41,

3313 POLZELA, vložek: 770.607,30 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KAČ ALEN-
KA, Ločica 41, 3313 POLZELA, vložek:
770.607,30 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAČ BRANKO, Ločica 41, 3313
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POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48696
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02402 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/01535/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5405572
Firma: TEKSTIL TRADE trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKSTIL TRADE,

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

govornostjo
Sedež: Letuš 139, 3327 ŠMARTNO

OB PAKI
Osnovni kapital: 1.722.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAZBORNIK MARJAN,

Letuš 139, 3327 ŠMARTNO OB PAKI,
vložek: 1.722.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PECIGA MILENA, Šercerjeva cesta
13, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev, za vsak sklep pa je
potrebno soglasje ustanovitelja; prokurist
JAZBINŠEK NADA, Šempeter 159/c, 3311
ŠEMPETER, razrešitev: 0. 0. 0.

Sr-48698
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02403 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/01336/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5337933
Firma: KUNST podjetje za izdelavo ko-

vinskih predmetov in trgo- vino na debe-
lo in drobno, import - eksport, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Griže 5, 3302 GRIŽE
Osnovni kapital: 21.592.225,00 SIT
Ustanovitelji: KUNST ALFRED, Griže

129, 3302 GRIŽE, vložek: 21.592.225
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUNST ALFRED, Griže 129, 3302
GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48700
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02404 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/01296/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5337224
Firma: IMPROST Inženiring, proizvod-

nja, servis, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPROST d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Skozi gaj 17, 3312 PREBOLD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: SIRŠE DUŠAN, Skozi gaj
17, 3312 PREBOLD, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SIRŠE DUŠAN, Skozi gaj 17, 3312
PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48702
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02405 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/02576/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5566002
Firma: NERA trgovsko in servisno pod-

jetje, d.o.o., Celje, Jenkova 26
Skrajšana firma: NERA, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Jenkova 26, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: POPOVIĆ LUKA, Jenkova

26, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POPOVIČ ZLATICA, Jenkova 26,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-48704
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02406 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/01447/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5373352
Firma: SAFIR trgovina in proizvodnja,

d.o.o. Polzela, Polzela 26/a
Skrajšana firma: SAFIR, d.o.o. Polzela,

Polzela 26/a
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 26/a, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.689.050,00 SIT
Ustanovitelji: ŽAFRAN BORIS, Polzela

26/a, 3313 POLZELA, vložek: 844.525 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ŽAFRAN JEL-
KA, Polzela 26/a, 3313 POLZELA, vložek:
844.525 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽAFRAN BORIS, Polzela 26/a, 3313
POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48706
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02407 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/01620/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5362652
Firma: KOS, podjetje za trgovino z mo-

tornimi vozili, deli in priborom, zastopa-
nje ter izvoz in uvoz, d.o.o., Ločica 2/b,
Polzela

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

govornostjo

Sedež: Ločica 2/b, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MARGARETA, Ločica

2/b, 3313 POLZELA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOS MARGARETA, Ločica 2/b,
3313 POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-48708
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02408 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/05961/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827299
Firma: GA-ŽI trgovina in šiviljstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: GA-ŽI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela 123, 3313 POLZELA
Osnovni kapital: 1.512.950,00 SIT
Ustanovitelji: VAŠL NATALIJA, Polzela

123, 3313 POLZELA, vložek: 1.512.950
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VAŠL NATALIJA, Polzela 123, 3313
POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-48710
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02409 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/03158/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5536740
Firma: HEVRISTIKA proizvodnja, trgo-

vina, storitve, d.o.o., Prapreče 15, p. Vra-
nsko

Skrajšana firma: HEVRISTIKA, d.o.o.,
Prapreče 15, p. Vransko

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prapreče 15, 3305 VRANSKO
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOS MARTA, Prapreče 15,

3305 VRANSKO, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor KOS MARTA, Prapreče 15, 3305 VRA-
NSKO, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev; direktor KOS DAMIJAN, Prapreče 15,
3305 VRANSKO, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev, kot pomočnik direktorja.

Sr-48712
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02410 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/05651/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5813972
Firma: MATKO - ILIŠINOVIĆ IN ILIŠI-

NOVIĆ trgovina, storitve, proizvodnja,
d.n.o. Prebold, Prebold 17
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Skrajšana firma: MATKO - ILIŠINOVIĆ
IN ILIŠINOVIĆ, d.n.o. Prebold, Prebold 17

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Prebold 17, 3312 PREBOLD
Ustanovitelji: ILIŠINOVIĆ MIRO, PREBO-

LD 17, 3312 PREBOLD, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; ILIŠINOVIĆ KATA,
PREBOLD 17, 3312 PREBOLD, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ILIŠINOVIĆ MIRO, Prebold 17,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik ILIŠINOVIĆ
KATA, PREBOLD 17, 3312 PREBOLD, ra-
zrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-48714
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02411 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/03768/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867169
Firma: MATEVŽ trgovska družba d.o.o.

Polzela
Skrajšana firma: MATEVŽ d.o.o. Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ločica ob Savinji 65, 3313

POLZELA
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: MOHORIČ OLGA, Ločica ob

Savinji 65, 3313 POLZELA, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MOHORIČ OLGA, Ločica ob Savinji
65, 3313 POLZELA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-48757
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02455 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/06144/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5866880
Firma: VLARO finančni inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Ješovec 30, 3260 KOZJE
Osnovni kapital: 1.726.040,00 SIT
Ustanovitelji: ROMIH VLADO, Ješovec

30, 3260 KOZJE, vložek: 1.726.040 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ROMIH VLADO, Ješovec 30, 3260
KOZJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49382
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02425 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/06983/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1414941

Firma: PICASO - ENVER ZORNIČ trgo-
vina in storitve, k.d.

Skrajšana firma: PICASO - ENVER ZO-
RNIČ, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Stantetova 11, 3320 VELE-

NJE
Ustanovitelji: ZORNIČ ENVER, Kladni-

ca, SJENICA, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; ZORNIČ ELMA, Aškerčeva cesta
4, 3320 VELENJE, vložek: 500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZORNIČ ENVER, Kladnica, SJENI-
CA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo brez
omejitev, kot komplementar.

Sr-49384
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02426 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/06361/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5871794
Firma: MULEJ IN DRUGI, Poslovne

storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MULEJ IN DRUGI,

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

odgovornostjo
Sedež: Prešernov trg 8, 3325 ŠO-

ŠTANJ
Ustanovitelji: MULEJ DRAGICA, Prešer-

nov trg 8, 3325 ŠOŠTANJ, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; PODPEČAN RO-
BERT, Jenkova 11, 3320 VELENJE, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik MULEJ DRAGICA, Prešernov trg 8,
3325 ŠOŠTANJ, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa družbo kot družbenik posamično; druž-
benik PODPEČAN ROBERT, Jenkova 11,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa družbo kot družbenik posamično.

Sr-49386
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02427 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/06241/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: MIRSO trgovina in storitve,
d.o.o. Velenje, Cesta talcev 34

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

govornostjo
Sedež: Cesta talcev 34, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 105.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIČEVIČ MIRSAD, Cesta ta-

lcev 34, 3320 VELENJE, vložek: 105.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TIČEVIČ MIRSAD, Cesta talcev 34,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa družbo neomejeno.

Sr-49388
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02428 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/06219/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5823242
Firma: BRASANIT proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BRASANIT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gubčeva 3, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROBIČ BRANKO, Gubče-

va 3, 3310 ŽALEC, vložek: 750.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ROBIČ ANI-
TA, Gubčeva 3, 3310 ŽALEC, vložek:
750.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor ROBIČ BRANKO, Gubčeva 3, 3310
ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev in posamično; direktor ROBIČ ANI-
TA, Gubčeva 3, 3310 ŽALEC, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev in posamično.

Sr-49390
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02429 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/06026/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5813549
Firma: PREDAS gostinstvo in turizem,

d.o.o., Galicija 6, p. Žalec
Skrajšana firma: PREDAS d.o.o., Gali-

cija 6, p. Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Galicija 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 3.460.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK FRANC, Gali-

cija 6, 3310 ŽALEC, vložek: 1.730.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; POTOČ-
NIK-KRALJ IRENA, Celjska c. 39, 3212 VO-
JNIK, vložek: 1.730.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK FRANC, Galicija 6, 3310
ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49392
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02430 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/05804/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5837936
Firma: NEDELJKO, N&M gradbeništ-

vo d.n.o.
Skrajšana firma: NEDELJKO, N&M,

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

odgovornostjo
Sedež: Šercerjeva 9, 3320 VELENJE
Ustanovitelji: NEDELJKO NATALIJA, ŠE-

RCERJEVA 9, 3320 VELENJE, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; NEDELJKO MA-
RJAN, ŠENBRIŠKA 13, 3320 VELENJE,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik NEDELJKO NATALIJA, Šercerjeva 9,
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3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; družbenik NEDELJKO MAR-
JAN, ŠENBRIŠKA 13, 3320 VELENJE, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49394
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02431 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/05739/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5785090
Firma: REHAR IN PARTNER trgovina

in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: REHAR in partner,

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

odgovornostjo
Sedež: Zaloška gorica 12, 3301 PET-

ROVČE
Ustanovitelji: REHAR DUŠANKA, ZALO-

ŠKA GORICA 12, 3301 PETROVČE, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; REHAR
RUDOLF, ZALOŠKA GORICA 12, 3301 PE-
TROVČE, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik REHAR RUDOLF, Zaloška gorica
12, 3301 PETROVČE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; družbenik REHAR
DUŠANKA, Zaloška gorica 12, 3301 PET-
ROVČE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49396
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02432 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/05624/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5783747
Firma: INGE mednarodna trgovina, ex-

port-import, Celje d.o.o.
Skrajšana firma: INGE, Celje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Savinova 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN SONJA, Zagaj

27, 3232 PONIKVA, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRAČUN SONJA, ZAGAJ 27, 3232
PONIKVA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49398
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02433 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/05504/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: READY trgovina, proizvodnja,
storitve, d.o.o. Velenje, Koželjskega 7

Skrajšana firma: READY, d.o.o., Vele-
nje, Koželjskega 7

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koželjskega 7, 3320 VELENJE

Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: REDNJAK IGOR, Kože-

ljskega 7, 3320 VELENJE, vložek: 100.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REDNJAK IGOR, Koželjskega 7,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49399
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02434 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/05094/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5709504
Firma: KOMLES računalniški inženiri-

ng, proizvodnja in trgovina z lesom in
elektro materialom, izvoz - uvoz d.o.o.
Petrovče

Skrajšana firma: KOMLES d.o.o. Pet-
rovče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobriša vas 2/c, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 1.509.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTOLIČ ROBERT, Dobriša

vas 2/c, 3301 PETROVČE, vložek:
1.509.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANTOLIČ ROBERT, Dobriša vas 2/c,
3301 PETROVČE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49400
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02435 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/04857/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5704987
Firma: ENTER - ČATOVIĆ IN ČATOVIĆ

storitve in trgovina, d.n.o. Letuš 139, Le-
tuš

Skrajšana firma: ENTER - ČATOVIĆ IN
ČATOVIĆ, d.n.o. Letuš 139, Letuš

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Letuš 139, 3327 LETUŠ
Ustanovitelji: ČATOVIĆ SULEJMAN, Uli-

ca bratstva i jedinstva 32, SARAJEVO, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; ČATOVIĆ
KASEMA, Ulica bratstva i jedinstva 32, SA-
RAJEVO, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ČATOVIĆ SULEJMAN, Ulica bratst-
va i jedinstva 32, SARAJEVO - BIH, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa družbo kot družbenik
posamično; družbenik ČATOVIĆ KASEMA,
Ulica bratstva i jedinstva 32, SARAJEVO -
BIH, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo kot
družbenik posamično.

Sr-49401
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02436 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/04546/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5713480
Firma: AXIS podjetje za trgovino, sto-

ritve, usposabljanje in zaposlovanje in-
validov d.o.o. Velenje, Tomšičeva 18

Skrajšana firma: AXIS d.o.o. Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tomšičeva 18, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 1.508.850,00 SIT
Ustanovitelji: CHROMY SAMO, Tomšiče-

va 18, 3320 VELENJE, vložek: 1.508.850
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CHROMY SAMO, Tomšičeva 18,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49402
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02437 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/04466/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5820278
Firma: CEHNER trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Pohorska 6, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.508.362,30 SIT
Ustanovitelji: CEHNER SREČKO, Poho-

rska 6, 3310 ŽALEC, vložek:
1.508.362,30 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CEHNER SREČKO, Pohorska 6,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo neomejeno.

Sr-49403
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02438 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/04374/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5648963
Firma: JEVŠA Proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o. Šmartno ob Dreti
Skrajšana firma: JEVŠA, d.o.o. Šmart-

no ob Dreti
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Kraše 35, 3341 ŠMA-

RTNO OB DRETI
Osnovni kapital: 1.808.000,00 SIT
Ustanovitelji: REMIC MARJAN, Spodnje

Kraše 35, 3341 ŠMARTNO OB DRETI,
vložek: 1.808.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REMIC MARJAN, Spodnje Kraše 35,
3341 ŠMARTNO OB DRETI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49404
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02439 z dne 24. 9.
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2001 pod št. vložka 1/04197/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5637392
Firma: ROFEL podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Prešer-
nova 21, Mozirje

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

govornostjo
Sedež: Prešernova 21, 3330 MOZI-

RJE
Osnovni kapital: 1.983.000,00 SIT
Ustanovitelji: FELICIJAN ROBERT, Preše-

rnova 21, 3330 MOZIRJE, vložek:
1.983.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FELICIJAN ROBERT, Prešernova 21,
3330 MOZIRJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49406
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02440 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03891/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5601614
Firma: GIDI-STERNAD IN DRUŽBENIK

proizvodnja, prodaja, ekonomske storit-
ve, d.n.o., Velenje

Skrajšana firma: GIDI-STERNAD in dru-
žbenik, d.n.o., Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šercerjeva 18, 3320 VELE-
NJE

Ustanovitelji: STERNAD EMIL, ŠERCE-
RJEVA 18, 3320 VELENJE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; STERNAD ŽE-
LJKO, ŠERCERJEVA 18, 3320 VELENJE,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik STERNAD EMIL, Šercerjeva 18,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik STERNAD ŽE-
LJKO, Šercerjeva 18, 3320 VELENJE, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49408
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02441 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03795/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5636876
Firma: KOGOVŠEK IN KOGOVŠEK tr-

govsko, proizvodno in storitveno podjet-
je, d.n.o. Levec 42, Petrovče

Skrajšana firma: KOGOVŠEK IN KOGO-
VŠEK, d.n.o. Levec 42, Petrovče

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 42, 3301 PETROVČE
Ustanovitelji: CVETKA KOGOVŠEK, LE-

VEC 42, 3301 PETROVČE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; KOGOVŠEK ZVO-
NKO, LEVEC 42, 3301 PETROVČE, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik KOGOVŠEK CVETKA, Levec 42,
3301 PETROVČE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik KOGOVŠEK
ZVONKO, Levec 42, 3301 PETROVČE, ra-
zrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49410
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02442 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03721/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5600006
Firma: METIST proizvodnja in trgovi-

na d.o.o. Velenje
Skrajšana firma: METIST d.o.o. Vele-

nje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Stantetova ulica 11, 3320 VE-

LENJE
Osnovni kapital: 1.533.600,00 SIT
Ustanovitelji: KOLENC NADA, Stantetova

ulica 11, 3320 VELENJE, vložek: 1.533.600
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOLENC NADA, Stantetova ulica 11,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49412
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02443 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03637/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5576938
Firma: RAJTER & RAJTER storitve in

trgovina, d.n.o., Velenje, Koželjskega 2
Skrajšana firma: RAJTER & RAJTER,

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

odgovornostjo
Sedež: Koželjskega 2, 3320 VELE-

NJE
Ustanovitelji: RAJTER ZALA, Koželjske-

ga 2, 3320 VELENJE, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; RAJTER BRANKO, Ko-
željskega 2, 3320 VELENJE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik RAJTER ZALA, Koželjskega 2, 3320
VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev, posamično; družbenik RAJTER
BRANKO, Koželjskega 2, 3320 VELENJE,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev,
posamično.

Sr-49414
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02444 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03535/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5867762
Firma: BENEFIT Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o. Velenje,
Plešivec 38

Skrajšana firma: BENEFIT, d.o.o. Vele-
nje, Plešivec 38

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Plešivec 38, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.570.510,00 SIT
Ustanovitelji: LEVER NEVENKA, Tomšiče-

va cesta 15, 3320 VELENJE, vložek:
1.570.510 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEVER NEVENKA, Tomšičeva cesta
15, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49416
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02445 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03408/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5577357
Firma: LAMPRET IN LAMPRET trgovi-

na in proizvodnja, d.n.o. Florjan 271, Šo-
štanj

Skrajšana firma: LAMPRET IN LAMP-
RET, d.n.o. Florjan 271, Šoštanj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Florjan 271, 3325 ŠOŠTANJ
Ustanovitelji: LAMPRET MARJNA, Flor-

jan 271, 3325 ŠOŠTANJ, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; LAMPRET MAJDA,
Florjan 271, 3325 ŠOŠTANJ, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik LAMPRET MARJAN, Florjan 271,
3325 ŠOŠTANJ, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa družbo kot družbenik posamično; druž-
benik LAMPRET MAJDA, Florjan 271, 3325
ŠOŠTANJ, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa dru-
žbo kot družbenik posamično.

Sr-49418
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02446 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/03363/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5627354
Firma: TIVA, podjetje za proizvodnjo

in trgovino d.o.o. Žalec, Velenjska 9
Skrajšana firma: TIVA, Proizvodnja in

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

govornostjo
Sedež: Velenjska 9, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.524.475,00 SIT
Ustanovitelji: VERHOVŠEK ANDREJ, Ve-

lenjska 9, 3310 ŽALEC, vložek: 103.066
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; VERHO-
VŠEK MARIJA, Velenjska 9, 3310 ŽALEC,
vložek: 1.421.409 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VERHOVŠEK ANDREJ, Velenjska 9,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49421
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02447 z dne 24. 9.
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2001 pod št. vložka 1/03244/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5544980
Firma: ALBATROS - PREININGER IN

PREININGER trgovina, proizvodnja in za-
stopanje, d.n.o., Velenje

Skrajšana firma: ALBATROS - PREINI-
NGER IN PREININGER, d.n.o. Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stantetova 11, 3320 VELE-
NJE

Ustanovitelji: PREININGER ŽELJKO,
Stantetova 11, 3320 VELENJE, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; PREININGER
RUŽICA, Stantetova 11, 3320 VELENJE,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik PREININGER ŽELJKO, Stantetova
11, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev; družbenik PREININGER
RUŽICA, Stantetova 11, 3320 VELENJE, ra-
zrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49423
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02448 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/02793/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5496691
Firma: MING trgovsko, proizvodno

podjetje in storitve, d.o.o., Šmartno ob
Paki

Skrajšana firma: MING d.o.o., Šmartno
ob Paki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gavce 58/a, 3327 ŠMARTNO
OB PAKI

Osnovni kapital: 1.502.564,00 SIT
Ustanovitelji: GLASENČNIK MARKO,

Gavce 58/a, 3327 ŠMARTNO OB PAKI,
vložek: 1.502.564 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GLASENČNIK MARKO, Gavce 58/a,
3327 ŠMARTNO OB PAKI, razrešitev: 0. 0.
0, zastopa brez omejitev.

Sr-49425
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02449 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/02702/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5495598
Firma: PIRI TRADE, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Ul. Bratov Letonje 2, 3301 ŽA-

LEC
Osnovni kapital: 1.510.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORGER JOŽE, Ul. Bratov

Letonje 2, 3310 ŽALEC, vložek: 1.510.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SORGER JOŽE, Ul. Bratov Letonje
2, 3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49427
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02450 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/02701/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5495580
Firma: JERAM transport špedicija, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: JERAM transport,

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

govornostjo
Sedež: Latkova vas 235, 3312 PRE-

BOLD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JERAM MILAN, Latkova vas

235, 3312 PREBOLD, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JERAM MILAN, Latkova vas 156,
3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49429
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02451 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/01920/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5398444
Firma: KREMAPUR trgovina in proiz-

vodnja, d.o.o. Velenje, Partizanska 70
Skrajšana firma: KREMAPUR, d.o.o.,

Velenje, Partizanska 70
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 70, 3320 VELE-

NJE
Osnovni kapital: 1.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUNGARTNIK KONRAD, Pa-

rtizanska 70, 3320 VELENJE, vložek:
1.522.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PUNGARTNIK KONRAD, Partizanska
70, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49431
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02452 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/01834/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5382777
Firma: LAMOS-TRGOVINA d.o.o., Re-

čica 11, Šmartno ob Paki
Skrajšana firma: LAMOS, d.o.o., Šmar-

tno ob Paki
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Rečica 11, 3327 ŠMARTNO

OB PAKI
Osnovni kapital: 1.502.100,00 SIT

Ustanovitelji: OCEPEK ANTON, Rečica
11, 3327 ŠMARTNO OB PAKI, vložek:
1.502.100 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OCEPEK ANTON, Rečica 11, 3327
ŠMARTNO OB PAKI, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Sr-49433
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02453 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/01112/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5324645
Firma: AUTOSHOP - MEŠKO IN OSTA-

LI trgovina in storitve, d.n.o. Velenje, Ko-
sovelova 16

Skrajšana firma: AUTOSHOP - MEŠKO
IN OSTALI, d.n.o. Velenje, Kosovelova 16

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kosovelova 16, 3320 VELE-
NJE

Ustanovitelji: JAKOPEC JOŽEF, Koso-
velova 16, 3320 VELENJE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; JAKOPEC BERTA,
Kosovelova 16, 3320 VELENJE, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0; MEŠKO BER-
TA, Kosovelova 16, 3320 VELENJE, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik JAKOPEC BERTA, Kosovelova 16,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik MEŠKO BER-
TA, Kosovelova 16, 3320 VELENJE, razre-
šitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; druž-
benik JAKOPEC JOŽEF, Kosovelova 16,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49435
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02454 z dne 24. 9.
2001 pod št. vložka 1/00904/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5309867
Firma: KRSTIČ Podjetje za gostinstvo

in galerijstvo, d.o.o. Velenje, Šalek 3/a
Skrajšana firma: KRSTIČ
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šalek 3/a, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 1.514.869,00 SIT
Ustanovitelji: KRSTIČ RADOLJUB, Ker-

snikova 1, 3320 VELENJE, vložek:
757.434,50 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; KRSTIČ PLANINC MILENA, Kersnikova
1, 3320 VELENJE, vložek: 757.434,50
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRSTIČ RADOLJUB, Kersnikova 1,
3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49455
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02472 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/01292/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
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finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5002869
Firma: MERX HOLDING d.o.o., Celje,

Kosovelova 16
Skrajšana firma: Merx Holding, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kosovelova 16, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.935.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRGOVSKO PODJETJE V

DRUŽBENI LASTNINI MERX JELŠA Šmar-
je, p.o., Šmarje pri Jelšah 118, 3240 ŠMA-
RJE PRI JELŠAH, vložek: 27.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MESARSTVO ŠE-
NTJUR, P.O., Cesta Leona Dobrotinška 15,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, vložek:
24.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
TRGOVSKO PODJETJE IZBIRA LAŠKO,
P.O., Titova 4, 3270 LAŠKO, vložek:
27.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
TRGOVSKO IN SERVISNO REMONTNO
PODJETJE AVTO CELJE, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 11, 3000 CELJE, vložek: 30.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; DRAVI-
NJSKI DOM SLOVENSKE KONJICE, P.O.
TRGOVINA IN storitve, Celjska cesta 2,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
27.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MERX TRGOVSKO IN PROIZVODNO POD-
JETJE AVTOTEHNIKA CELJE, d.o.o., Beži-
grajska 13, 3000 CELJE, vložek: 27.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KOŠE-
NJAK DRAVOGRAD, GOSTINSKO TURI-
STIČNO PODJETJE, p.o., Meža 3, 2370
DRAVOGRAD, vložek: 27.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0; GOSTINSTVO IN
TURIZEM CELJE, P.O., Stanetova 20,
3000 CELJE, vložek: 27.000 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0; GOSTINSKO POD-
JETJE KOZJAK RADLJE, P.O., Mariborska
8, 2360 RADLJE, vložek: 24.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GOSTINSKO
PODJETJE TURIST NAZARJE, P.O., Naza-
rje 2, 3331 NAZARJE, vložek: 24.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; MERX REK-
REACIJSKO TURISTIČNI CENTER GOLTE
MOZIRJE, p.o., Radegunde 19/c, 3330
MOZIRJE, vložek: 27.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; TOVARNA ŠPORTNE IN
MODNE KONFEKCIJE ELEGANT Šentjur,
p.o., Kozjanskega odreda 21, 3230 ŠENT-
JUR PRI CELJU, vložek: 27.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; DRUŽBENO
PODJETJE SERVIS, PREVOZNIŠTVO IN-
ŽENIRING, kooperacija SPIK, p.o., Cesta
Leona Dobrotinška 3, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU, vložek: 15.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; GRAČNAR JOŽEF, Šempe-
ter 173, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI
DOLINI, vložek: 206.100 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; DAKIĆ-IVANČIČ BOŽA,
Milčinskega 6, 3000 CELJE, vložek:
112.712 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
FRANČEŠKIN ŽARE, Erjavčeva 16 A, 3000
CELJE, vložek: 119.151 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; ROŽMAN ANTON, Efen-
kova 46, 3000 CELJE, vložek: 86.948 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; HABE ZDEN-
KA, Parmova 1, 3212 VOJNIK, vložek:
54.745 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PETEK DUŠANKA, Čopova 25, 3000 CE-
LJE, vložek: 54.745 SIT, ne odgovarja, iz-

stop: 0. 0. 0; PAVLINA DARJA, Malgajeva
2, 3000 CELJE, vložek: 51.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PLANINŠEK PA-
VLA, Savinjske čete 2, 3310 ŽALEC,
vložek: 54.745 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; VINKOVIČ ALENKA, Rista Savina
9, 3310 ŽALEC, vložek: 19.322 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KOPE MARGA-
RETA, Ul. XIV. divizije 8, 3000 CELJE,
vložek: 19.322 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; KLANČIŠAR NATALIJA, Vrunčeva
31, 3000 CELJE, vložek: 19.322 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; BAN FRANC, He-
roja Bračiča 5, 3210 SLOVENSKE KONJI-
CE, vložek: 77.287 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; KONEČNIK IVAN, Remšnik
1, 2363 PODVELKA, vložek: 35.423 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; TRŽAN RADO,
Petkova 69, 1231 ČRNUČE, vložek:
54.745 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
MIKLAVC FRANC, Božna 140, 3341 ŠMA-
RTNO OB DRETI, vložek: 35.423 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; SELIČ ALOJZ,
Cesta na Ostrožno 9, 3000 CELJE, vložek:
45.084 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KREGAR VILJEM, Valvazorjeva 36, 3000
CELJE, vložek: 25.762 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; HORVAT DRAGOMIR, Ce-
lovška 11, 3000 CELJE, vložek: 32.203
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; LESKOV-
ŠEK ZVONKO, Dušana Kvedra 33, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU, vložek: 57.965 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; JANČIČ FLO-
RJAN, Milenkova 20, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vložek: 25.762 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; VRTIČ ANTON, Trg 4.
julija 39, 2370 DRAVOGRAD, vložek:
32.203 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PRELOG MARJAN-JOŽE, Kraigherjeva 2,
3320 VELENJE, vložek: 19.322 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; BABIČ MARJAN,
Šmarje pri Jelšah 181, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH, vložek: 35.423 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0; GROBLER IVAN, Arja vas
37/c, 3301 PETROVČE, vložek: 19.322
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ZATLER
STANISLAV, Hotunje 5, 3232 PONIKVA,
vložek: 54.745 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; LESKOVŠEK STANISLAV, Ljubljan-
ska 60, 3000 CELJE, vložek: 19.322 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KOČAR MA-
TILDA, Lokarje 18, 3230 ŠENTJUR, vložek:
32.203 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
KLEPEC JURIJ, Marija Gradec 40, 3270
LAŠKO, vložek: 32.203 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; VREČKO KONRAD, Prijate-
ljeva 13, 3000 CELJE, vložek: 38.644 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; HUDEJ KRI-
STINA, Drešinja vas 8/a, 3301 PETROV-
ČE, vložek: 36.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; TEPEJ FRANC, Kidričeva 24,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vložek:
32.203 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
PODSEDENŠEK STANISLAV, Mozirje
142/a, 3330 MOZIRJE, vložek: 19.322
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; POGEL-
ŠEK FRANC, Kozakova 9, 3000 CELJE,
vložek: 19.322 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; MERX SAVINJA MOZIRJE, POD-
JETJE TRGOVINE TURIZMA IN proizvod-
nja, p.o., Na trgu 14, 3330 MOZIRJE,
vložek: 24.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor FRANČEŠKIN ŽARKO, Erjavčeva 16 a,

3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev, kot v.d. direktorja.

Sr-49457
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02473 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/06277/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5836131
Firma: BARBU - PIRŠ & CO Uvoz-izvoz,

gostinstvo, trgovina na debelo (grosist)
in drobno, d.n.o., Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: BARBU - PIRŠ & CO,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Stranje 32, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH

Ustanovitelji: STOJILJKOVIČ MLADEN,
Stranje 31, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0; PIRŠ
PATRICK, Mestinje 28, 3241 PODPLAT,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik STOJILKOVIČ MLADEN, Stranje 31,
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, razrešitev: 0. 0.
0, zastopa brez omejitev; družbenik PIRŠ
PATRICK, Mestinje 28, 3241 PODPLAT, ra-
zrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49459
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02474 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/06151/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5826888
Firma: BLUE STAR export-import,

d.o.o., Predenca 35, Šmarje pri Jelšah
Skrajšana firma: BLUE STAR, d.o.o.,

Šmarje pri Jelšah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Predenca 35, 3240 ŠMARJE

PRI JELŠAH
Osnovni kapital: 2.308.988,30 SIT
Ustanovitelji: NEŽMAH ŠTEFAN, Sprin-

gerstrasse 27, MUNCHEN 71, vložek:
1.154.494,15 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; NEŽMAH FRANCISKA, Springerst-
rasse 27, MUNCHEN 71, vložek:
1.154.494,15 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NEŽMAH ŠTEFAN, Springerstrasse
27, MUNCHEN 71, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49461
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02475 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/03457/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5566622
Firma: BONY TRADE trgovina in storit-

ve, d.o.o.
Skrajšana firma: BONY TRADE, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prvomajska ulica 20/a, 3250
ROGAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.518.000,00 SIT
Ustanovitelji: KIDRIČ GORAZD, Prvoma-

jska ulica 20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 1.518.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KIDRIČ GORAZD, Prvomajska ulica
20/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49463
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02476 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/06644/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1195328
Firma: BERISHA ZEQIR IN DRUGI zi-

darstvo in fasaderstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: BERISHA ZEQIR IN

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

odgovornostjo
Sedež: Izletniška 7, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Ustanovitelji: BERISHA ZEQIR, Sopino,

SUVA REKA, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0; SHALAJ MUSTAFE, Mušutište,
SUVA REKA, odg. s svojim premož, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik BERISHA ZEQIR, Sopino, SUVA
REKA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev; družbenik SHALAJ MUSTAFE,
Mušutište, SUVA REKA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Sr-49465
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02477 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/02791/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5494770
Firma: ČEŠNJA proizvodnja in trgovi-

na z lesom in gradbenim materialom,
inženiring, izvoz-uvoz d.o.o. Petrovče

Skrajšana firma: ČEŠNJA d.o.o. Petro-
vče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobriša vas 2/c, 3301 PET-
ROVČE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTOLIČ JOSIP, Dobriša vas

2/c, 3301 PETROVČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANTOLIČ JOSIP, Dobriša vas 2/c,
3301 PETROVČE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49467
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02478 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/05855/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5794552
Firma: RELDIF TRADE, trgovina na ve-

liko in malo, d.o.o. Šempeter, Šempeter
136

Skrajšana firma: RELDIF TRADE, d.o.o.,
Šempeter, Šempeter 136

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter 136, 3311 ŠEMPE-
TER

Osnovni kapital: 1.656.596,00 SIT
Ustanovitelji: FIDLER HERMINA, Šem-

peter 136, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI
DOLINI, vložek: 1.656.596 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik FIDLER JOŽE, Šempeter 136,
3311 ŠEMPETER, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa družbo kot direktor neomejeno.

Sr-49469
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02479 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/03281/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5827493
Firma: BONEL storitveno podjetje,

d.o.o. Šempeter 99, Šempeter v Savi-
njski dolini

Skrajšana firma: BONEL, d.o.o., Šem-
peter 99, Šempeter v Savinjski dolini

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter 99, 3311 ŠEMPE-
TER V SAVINJSKI DOLINI

Osnovni kapital: 1.535.000,00 SIT
Ustanovitelji: LIKAR JOŽEFA, Šempeter

99, 3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLI-
NI, vložek: 1.535.000 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LIKAR JOŽICA, Šempeter 99, 3311
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa družbo neomejeno;
direktor LIKAR IVAN, Šempeter 99, 3311
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49471
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02480 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/00777/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5305519
Firma: IRKA, trgovsko in storitveno

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

govornostjo
Sedež: Zavrh 7 A, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: DOLER IRENA, Zavrh 7/a,

3310 ŽALEC, vložek: 1.500.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLER IRENA, Zavrh 7/a, 3310 ŽA-

LEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-49473
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02481 z dne 26. 9.
2001 pod št. vložka 1/01127/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5342376
Firma: GARUDA trgovina, proizvodnja

in storitve, d.o.o. Migojnice 73/b, Griže
Skrajšana firma: GARUDA d.o.o., Griže
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Migojnice 73/b, 3310 GRIŽE
Osnovni kapital: 1.502.000,00 SIT
Ustanovitelji: TANASKOVIČ GORAN, Mi-

gojnice 73/b, 3302 GRIŽE, vložek:
1.502.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TANASKOVIČ GORAN, Migojnice
73/b, 3302 GRIŽE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa družbo kot poslovodja posamično in
neomejeno.

Sr-49476
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02482 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04294/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5617723
Firma: GRAND S & M, mednarodno

trgovsko podjetje, d.o.o. Rogatec 80/a,
Rogatec

Skrajšana firma: GRAND S & M, d.o.o.,
Rogatec 80/a, Rogatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogatec 80/a, 3252 ROGA-
TEC

Osnovni kapital: 1.626.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽOLEK NADA, Na livadi 11,

3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
1.626.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽOLEK NADA, Na livadi 11, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49479
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02483 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/03740/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5616034
Firma: PLAMEN podjetje za proizvod-

njo vžigalic, d.o.o., Brestovec 4a, p.
3250, Rogaška Slatina

Skrajšana firma: PLAMEN, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Brestovec 4/a, 3250 ROGA-
ŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
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Ustanovitelji: NARAT PETER, Brestovec
4/a, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
754.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
NOVAK KAREL, Brestovec 10, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA, vložek: 754.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NARAT PETER, Brestovec 4/a, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49481
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02484 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04719/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5669502
Firma: D-S-INVESTMENT GRUPPE

d.o.o. Industrijska proizvodnja, Kozjan-
ski odred 15, Rogaška Slatina

Skrajšana firma: D-S-Investment Grup-
pe, d.o.o. Kozjanski odred 15 Rogaška
Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kozjanski odred 15, 3250 RO-
GAŠKA SLATINA

Osnovni kapital: 5.908.669,90 SIT
Ustanovitelji: AKRAM TOMA, Stettiner-

str. 54, D-5100 AACHEN, vložek:
2.952.334,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; JOHN DE LIMA, Arionweg 11, SC-
HWEZINGEN, vložek: 2.952.335 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; GEORGE DANI-
AL, Poljanškova 46, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 2.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; AL MAHDAVI LIDIJA, Kozjanski od-
red 15, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
2.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor AL MAHDAVI LIDIJA, Kozjanski od-
red 15, 3250 ROGAŠKA SLATINA, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev, kot dire-
ktor z vsemi pooblastili do višine 20% vlože-
nega kapitala; direktor AKRAM TOMA,
Stettinerstr. 54, D-5100 AACHEN, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev, kot na-
mestnik direktorja z vsemi pooblastili do vi-
šine 20 % vloženega kapitala. za sklenitev
poslov, čigar višina presega 20 % osnovne-
ga kapitala je potrebna soglasnost skupšči-
ne; direktor GEORGE DANIAL, Poljanškova
46, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev, kot namestnik direk-
torja z vsemi pooblastili do višine 20 % vlo-
ženega kapitala. za sklenitev poslov, čigar
višina presega 20 % osnovnega kapitala je
potrebna soglasnost skupščine; direktor
JOHN DE LIMA, Arionweg 11, SCHWEZIN-
GEN, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev, kot namestnik direktorja z vsemi poob-
lastili do višine 20 % vloženega kapitala. za
sklenitev poslov, čigar višina presega 20 %
osnovnega kapitala je potrebna soglasnost
skupščine.

Sr-49483
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02485 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04224/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5616476
Firma: ROMIH ANTON - TRANSPOR-

TONI prevozi, k.d.
Skrajšana firma: ROMIH ANTON - TRA-

NSPORTONI, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Lovska ulica 3, 3250 ROGA-

ŠKA SLATINA
Ustanovitelji: ROMIH ANTON, Lovska uli-

ca 3, 3250 ROGAŠKA SLATINA, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0; ROMIH
AMALIJA, Lovska ulica 3, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vložek: 61.000 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ROMIH ANTON, Lovska ul. 3, 3250
ROGAŠKA SLATINA, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev, kot komplementar.

Sr-49485
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02486 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05260/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5851238
Firma: TRS proizvodno trgovsko in po-

sredniško podjetje d.o.o., Hotunje 19,
Ponikva

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

govornostjo
Sedež: Hotunje 19, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.748.096,75 SIT
Ustanovitelji: REČNIK ERVIN, Hotunje

19, 3232 PONIKVA, vložek: 1.748.096,75
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor REČNIK ERVIN, Hotunje 19, 3232
PONIKVA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49487
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02487 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/06397/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5890292
Firma: JOŠT & MALGAJ, trgovina in

proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: JOŠT & MALGAJ,

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

odgovornostjo
Sedež: Šentjur, 3230 ŠENTJUR
Ustanovitelji: JOŠT SILVESTER, Krajnči-

ca 16, 3230 ŠENTJUR, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; MALGAJ DAMJAN, Uli-
ca Frankolovskih žrtev 1/a, 3000 CELJE,
odg. s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik JOŠT SILVESTER, Krajnčica 16,
3230 ŠENTJUR, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa družbo kot družbenik posamično; druž-
benik MALGAJ DAMJAN, Ulica Frankolov-
skih žrtev 1/a, 3000 CELJE, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa družbo kot družbenik po-
samično.

Sr-49488
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02488 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05849/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5801427
Firma: RANČ Trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Romihova 4, Šentjur
Skrajšana firma: RANČ, d.o.o., Romi-

hova 4, Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Romihova 4, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PERC STANISLAV, Cvetli-

čni hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PERC STANISLAV, Cvetlični hrib 1,
3250 ROGAŠKA SLATINA, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49489
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02489 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05389/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5743753
Firma: ZAMBI trgovina in storitve,

d.o.o., Romihova 7, Šentjur
Skrajšana firma: ZAMBI, d.o.o., Romi-

hova 7, Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Romihova 7, 3230 ŠENTJUR
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZIDAR ALOJZ, Romihova

7, 3230 ŠENTJUR, vložek: 1.600.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZIDAR ALOJZ, Romihova 7, 3230
ŠENTJUR, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49490
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02490 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05213/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5726999
Firma: JURY & GOLOB, proizvodno,

storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Dramlje

Skrajšana firma: JURY & GOLOB d.o.o.
Dramlje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Laze 29, 3222 DRAMLJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: JURY ANDREJ, Laze 29,

3222 DRAMLJE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JURY ANDREJ, Laze 29, 3222 DRA-
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MLJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo
kot direktor neomejeno.

Sr-49491
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02491 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05011/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5701406
Firma: POLIIS podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, marketing, proizvod-
njo in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 17, 3230 ŠENT-

JUR
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: FEGEŠ BRIGITA, Pod Rese-

vno 2, 3230 ŠENTJUR, vložek: 1.550.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FEGEŠ BRIGITA, Pod Resevno 2,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49492
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02492 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04906/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5692407
Firma: TRANS-CARGO transportno in

trgovsko podjetje d.o.o. Hotunje 8, Po-
nikva

Skrajšana firma: TRANS-CARGO d.o.o.
Ponikva

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hotunje 8, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.735.575,00 SIT
Ustanovitelji: IVANŠEK HENRIK, Hotu-

nje 8, 3232 PONIKVA, vložek: 1.735.575
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor IVANŠEK HENRIK, Hotunje 8, 3232
PONIKVA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49493
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02493 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04658/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5680930
Firma: DALCOM, informacijski inženi-

ring d.o.o., Ulica I. celjske čete 11, Šen-
tjur pri Celju

Skrajšana firma: DALCOM d.o.o., Šent-
jur pri Celju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ulica I. celjske čete 11, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU

Osnovni kapital: 2.594.020,00 SIT

Ustanovitelji: DALAN DARKO, Pl. dr. Tine-
ta Zajca 11, 1234 MENGEŠ, vložek:
2.594.020 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DALAN DARKO, Pl. dr. Tineta Zajca
11, 1234 MENGEŠ, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49494
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02494 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04246/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5658519
Firma: VALNER IN VALNER transport

in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VALNER IN VALNER,

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

odgovornostjo
Sedež: Vodruž 1/a, 3230 ŠENTJUR
Ustanovitelji: VALNER STANISLAV, Vod-

ruž 1/a, 3230 ŠENTJUR, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; VALNER STANIS-
LAVA, Vodruž 1/a, 3230 ŠENTJUR, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik VALNER STANISLAV, Vodruž 1/a,
3230 ŠENTJUR, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik VALNER STA-
NISLAVA, Vodruž 1/a, 3230 ŠENTJUR, ra-
zrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49495
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02495 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/03901/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5597820
Firma: PI&GO TRADE, Podjetje za pro-

izvodnjo, storitve, turizem, zunanjo in no-
tranjo trgovino d.o.o., Grobelno 111,
Grobelno

Skrajšana firma: PI&GO TRADE, d.o.o.,
Grobelno 111, 63231 Grobelno

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Grobelno 111, 3231 GROBE-
LNO

Osnovni kapital: 2.709.162,45 SIT
Ustanovitelji: PINTARIČ ZDRAVKO, Milo-

ša Zidanška 10 a, 3230 ŠENTJUR, vložek:
2.570.058,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; GOBEC JOŽE, Grobelno 111, 3231
GROBELNO, vložek: 139.103,55 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PINTARIČ ZDRAVKO, Miloša Zidan-
ška 10 a, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo kot direktor
neomejeno; direktor GOBEC JOŽE, Gro-
belno 111, 3231 GROBELNO, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa družbo kot namestnik dire-
ktorja neomejeno.

Sr-49496
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02496 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/02185/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5558573
Firma: WIHAR - VINKO ARTNAK d.o.o.,

trgovsko, proizvodno podjetje Šentjur,
Cesta kozjanskega odreda 55

Skrajšana firma: WIHAR - VINKO ART-
NAK, d.o.o., Šentjur, Cesta kozja

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cesta kozjanskega odreda
55, 3230 ŠENTJUR

Osnovni kapital: 5.385.280,00 SIT
Ustanovitelji: ARTNAK VINKO, Cesta ko-

zjanskega odreda 55 a, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU, vložek: 5.385.280 SIT, ne od-
govarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ARTNAK VINKO, Cesta kozjanskega
odreda 55 a, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU,
razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo kot dire-
ktor neomejeno.

Sr-49497
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02497 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/03132/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5531144
Firma: NIMEX - TRADE podjetje za or-

ganizacijo prevozov, trgovino, gostinst-
vo in turizem, d.o.o. Gorica pri Slivnici
65

Skrajšana firma: NIMEX - TRADE,
d.o.o., Gorica pri Slivnici 65

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gorica pri Slivnici 65, 3263
GORICA PRI SLIVNICI

Osnovni kapital: 1.561.229,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK MARKO, Gorica pri

Slivnici 65, 3263 GORICA PRI SLIVNICI,
vložek: 780.614,50 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0; NOVAK ERNEST, Gorica pri
Slivnici 65, 3263 GORICA PRI SLIVNICI,
vložek: 780.614,50 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor NOVAK MARKO, Gorica pri Slivnici
65, 3263 GORICA PRI SLIVNICI, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49498
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02498 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/02398/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5451256
Firma: TINA - X Proizvodno in trgov-

sko podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Ponikva 40

Skrajšana firma: TINA - X, d.o.o., Ponik-
va 40

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ponikva 40, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 1.549.776,00 SIT
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Ustanovitelji: LEBENIČNIK JOŽE, Poni-
kva 40, 3232 PONIKVA, vložek: 775.888
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; LEBENI-
ČNIK ANTONIJA, Ponikva 40, 3232 PONI-
KVA, vložek: 773.888 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEBENIČNIK JOŽE, Ponikva 40,
3232 PONIKVA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49499
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02499 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/01357/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5355109
Firma: IMAGE trgovina in posredništ-

vo, d.o.o. Šentjur, Ulica talcev 9
Skrajšana firma: IMAGE, d.o.o. Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica talcev 9, 3230 ŠENT-

JUR
Osnovni kapital: 2.580.000,00 SIT
Ustanovitelji: JOHAN MIRAN, Ulica tal-

cev 9, 3230 ŠENTJUR, vložek: 2.580.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JOHAN MIRAN, Ulica talcev 9, 3230
ŠENTJUR, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49500
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02500 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/00672/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5289815
Firma: MANDI živinoreja in trgovina s

kunci, d.o.o., Šentjur pri Celju, Mestni
trg 2

Skrajšana firma: MANDI, d.o.o., Šent-
jur pri Celju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mestni trg 2, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 6.936.883,10 SIT
Ustanovitelji: OSTROŽNIK SAVO, Koš-

nica 48, 3000 CELJE, vložek:
4.393.942,20 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; MESARSTVO ŠENTJUR P.O. ŠE-
NTJUR PRI CELJU, Leona Dobrotinška 15,
3230 ŠENTJUR, vložek: 2.542.940,90
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OSTROŽNIK SAVO, Košnica 48,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev; direktor TRŽAN RADO, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev, kot
namestnik direktorja.

Sr-49501
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02501 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04126/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5910218
Firma: RPK - LINE, storitve in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: RPK - LINE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vrbje 103, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 1.758.676,20 SIT
Ustanovitelji: KLINE PAVLA, Vrbje 103,

3310 ŽALEC, vložek: 879.338,10 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0; KLINE RUDOLF,
Vrbje 103, 3310 ŽALEC, vložek: 879.338,10
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KLINE RUDOLF, Vrbje 103, 3310
ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49503
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02502 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/05101/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5761395
Firma: FAMA COLLEGE storitve, trgo-

vina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: FAMA COLLEGE

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

govornostjo
Sedež: Zakl 6, 3303 GOMILSKO
Osnovni kapital: 2.026.420,00 SIT
Ustanovitelji: DREV PETRA, Zakl 6,

3303 GOMILSKO, vložek: 2.026.420 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DREV PETRA, Zakl 6, 3303 GOMIL-
SKO, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-49505
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02503 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/06642/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1190407
Firma: OGNJEMET vrtanje, miniranje

in pirotehnične storitve d.o.o.
Skrajšana firma: OGNJEMET d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zavrh pri Galiciji št. 8 a, 3310

ŽALEC
Osnovni kapital: 1.738.000,00 SIT
Ustanovitelji: POTOČNIK IVAN, ZAVRH

PRI GALICIJI 8 A, 3310 ŽALEC, vložek:
869.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
POTOČNIK MARIJA, ZAVRH PRI GALICIJI
8 A, 3310 ŽALEC, vložek: 869.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČNIK IVAN, ZAVRH PRI GALI-
CIJI 8 A, 3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; direktor POTOČNIK
MARIJA, ZAVRH PRI GALICIJI 8 A, 3310
ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49507
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02504 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/06625/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1122983
Firma: ZAGOŽEN & DRUŽABNIKI gra-

dbeni inženiring d.n.o.
Skrajšana firma: ZAGOŽEN & DRUŽAB-

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

odgovornostjo
Sedež: Marija Reka 74, 3312 PRE-

BOLD
Ustanovitelji: ZAGOŽEN ANDREJ, Mari-

ja Reka 74, 3312 PREBOLD, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; MALIS BLAŽEN-
KO, Velenjska cesta 9, 3310 ŽALEC, odg.
s svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik ZAGOŽEN ANDREJ, Marija Reka
74, 3312 PREBOLD, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; družbenik MALIS
BLAŽENKO, Velenjska cesta 9, 3310 ŽA-
LEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez ome-
jitev.

Sr-49509
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02505 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/04757/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5843545
Firma: MB PLANING, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina, d.o.o. Šempeter 45/a,
Šempeter

Skrajšana firma: MB PLANING, d.o.o.
Šempeter 45 /a, Šempeter

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter 45/a, 3311 ŠEM-
PETER

Osnovni kapital: 1.640.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽNIDARČIČ ALOJZ, Šem-

peter 45/a, 3311 ŠEMPETER, vložek:
453.333,33 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; ŽNIDARČIČ HELENA, Šempeter 45/a,
3311 ŠEMPETER, vložek: 853.333,33
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ŽNIDAR-
ČIČ BOJAN, Šempeter 45/a, 3311 ŠEM-
PETER, vložek: 333.333,33 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽNIDARČIČ BOJAN, Šempeter 45/a,
3311 ŠEMPETER, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49511
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02506 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/06764/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5695872
Firma: S računalniški inženiring,

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

govornostjo
Sedež: Petrovče 107, 3301 PET-

ROVČE
Osnovni kapital: 1.512.039,00 SIT
Ustanovitelji: ŠMON UROŠ, Petrovče

107, 3301 PETROVČE, vložek: 1.512.039
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠMON UROŠ, Petrovče 107, 3301
PETROVČE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49514
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02514 z dne 27. 9.
2001 pod št. vložka 1/01338/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5383471
Firma: KRPAN, trgovinske in elektro-

tehnične storitve, d.o.o., Ipavčeva 21,
Šentjur

Skrajšana firma: KRPAN d.o.o. Šentjur
pri Celju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ipavčeva 21, 3230 ŠENTJUR
PRI CELJU

Osnovni kapital: 1.517.500,00 SIT
Ustanovitelji: KUKOVIČ JANEZ, Botrič-

nica 7 a, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU,
vložek: 1.517.500 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUKOVIČ JANEZ, Botričnica 7 a,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49515
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02515 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03223/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5559561
Firma: ŠVAGULA, podjetje za svetova-

nje in storitve, d.o.o. Celje, Aškerčeva 15
Skrajšana firma: ŠVAGULA, d.o.o., Ce-

lje, Aškerčeva 15
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.502.517,70 SIT
Ustanovitelji: ZAVŠEK IVANA, Kraigher-

jeva 9, 3000 CELJE, vložek: 1.502.517,70
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZAVŠEK IVANA, Kraigherjeva 9,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49517
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02516 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03074/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5519292
Firma: OGNJEVARNOST-MC-KONSUL-

TING podjetje za protipožarno izolacijo,
d.o.o.

Skrajšana firma: OGNJEVARNO-
ST-MC-KONSULTING, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lipa 26, 3213 FRANKOLOVO
Osnovni kapital: 1.542.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEPLAK MARKO-NIKO,

Lipa 26, 3213 FRANKOLOVO, vložek:
1.387.800 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0.
0; PLOŠNIK MARJANA, Petrovičeva 15,
1000 LJUBLJANA, vložek: 154.200 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor CEPLAK MARKO-NIKO, Lipa 26,
3213 FRANKOLOVO, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev; prokurist PLOŠNIK
MARJANA, Petrovičeva 15, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 0. 0. 0.

Sr-49519
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02517 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03108/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5530067
Firma: LORETEES zlatarstvo in med-

narodna trgovina, d.o.o. Celje, Mikloši-
čeva 1

Skrajšana firma: LORETEES, d.o.o. Ce-
lje, Miklošičeva 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklošičeva 1, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.512.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANDRENŠEK TADEJA,

Podjavorškova ulica 11, 3000 CELJE,
vložek: 1.512.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANDRENŠEK TADEJA, Podjavorško-
va ulica 11, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0.
0, zastopa družbo kot direktor neomejeno.

Sr-49522
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02518 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03149/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5533724
Firma: KOJNIK TRANS, KOJNIK DAR-

KO IN ALOJZ prevozniško podjetje,
d.n.o.

Skrajšana firma: KOJNIK TRANS, Koj-
nik Darko in Alojz, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kraigherjeva 6, 3000 CELJE
Ustanovitelji: KOJNIK DARKO, Kraighe-

rjeva 6, 3000 CELJE, odg. s svojim pre-
mož, izstop: 0. 0. 0; KOJNIK ALOJZ, Obrt-
na cesta 26, Trnovlje, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik KOJNIK DARKO, Kraigherjeva 6,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa

brez omejitev; družbenik KOJNIK ALOJZ,
Trnovlje, Obrtna cesta 26, 3000 CELJE,
razrešitev: 0. 0. 0, izvzet od zastopanja.

Sr-49525
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02519 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03323/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5557615
Firma: ADAL - AMAN IN AMAN trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ADAL - AMAN IN

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

odgovornostjo
Sedež: Ulica bratov Frecetov 2, 3000

CELJE
Ustanovitelji: AMAN IVAN, Ulica bratov

Frecetov 2, 3000 CELJE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; AMAN MARTA, Uli-
ca bratov Frecetov 2, 3000 CELJE, odg. s
svojim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik AMAN IVAN, Ulica bratov Frecetov
2, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev; družbenik AMAN MARTA,
Ulica bratov Frecetov 2, 3000 CELJE, raz-
rešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev.

Sr-49528
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02520 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03386/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5559812
Firma: GORIŠEK IN PARTNER Medna-

rodna špedicija, d.n.o., Teharje
Skrajšana firma: GORIŠEK IN PART-

NER, d.n.o., Teharje
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Teharje 62, 3221 TEHARJE
Ustanovitelji: GORIŠEK KAROL-BOJAN,

Teharje 62, 3221 TEHARJE, odg. s svojim
premož, izstop: 0. 0. 0; GRABAR BRAN-
KO, Brinarjeva 1, 3000 CELJE, odg. s svo-
jim premož, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik GORIŠEK KAROL-BOJAN, Teharje
62, 3221 TEHARJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa družbo kot družbenik posamično; dru-
žbenik GRABAR BRANKO, Brinarjeva 1,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, ne zastopa
družbe - kot družbenik izvzet od zastopanja.

Sr-49531
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02521 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03438/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5564379
Firma: KMETIČ kmetijsko in trgovsko

podjetje, d.o.o., Šmartno v Rožni dolini
Skrajšana firma: KMETIČ, d.o.o., Šmar-

tno v Rožni dolini
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Otemna 14, 3201 ŠMARTNO
V ROŽNI DOLINI

Osnovni kapital: 1.517.000,00 SIT
Ustanovitelji: OGRAJŠEK ROMANA,

Otemna 14, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DO-
LINI, vložek: 758.500 SIT, ne odgovarja,
izstop: 0. 0. 0; OGRAJŠEK DRAGO, Otem-
na 14, 3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI,
vložek: 758.500 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OGRAJŠEK ROMANA, Otemna 14,
3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, razreši-
tev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev; direktor
OGRAJŠEK DRAGO, Otemna 14, 3201
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, razrešitev:
0. 0. 0, zastopa brez omejitev, kot namest-
nik direktorja.

Sr-49534
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02522 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03622/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5579708
Firma: MUR, podjetje za računalništ-

vo, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MUR, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prešernova 23, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.621.795,00 SIT
Ustanovitelji: MLAKAR UROŠ, Pohorska

6, 3000 CELJE, vložek: 1.621.795 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MLAKAR UROŠ, Pohorska 6, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo
kot direktor, brez omejitev.

Sr-49537
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02523 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03876/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5588855
Firma: LARISA trgovina, export-im-

port, zastopanje d.o.o. Celje
Skrajšana firma: LARISA d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prežihova 8, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOREN ANDREJ, Prežiho-

va 8, 3000 CELJE, vložek: 1.508.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOREN ANDREJ, Tomšičeva 1 a,
3310 ŽALEC, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49540
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02524 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03897/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5594766
Firma: IMEX COMMERCE Trgovina na

debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, posredovanje, transpo-
rt in zunanja trgovina, d.o.o. Škapinova
15, Celje

Skrajšana firma: IMEX COMMERCE,
d.o.o., Škapinova 15, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škapinova 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.513.248,00 SIT
Ustanovitelji: TRKAJ BOJAN, Škapinova

15, 3000 CELJE, vložek: 1.513.248 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TRKAJ BOJAN, Škapinova 15, 3000
CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49543
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02525 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03629/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5581265
Firma: AMA trgovina in storitve, d.o.o.

Celje, Trubarjeva 36
Skrajšana firma: AMA, d.o.o., Celje,

Trubarjeva 36
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trubarjeva 36, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: SJEKLOČA MARKO, Truba-

rjeva 36, 3000 CELJE, vložek: 1.508.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SJEKLOČA MARKO, Trubarjeva 36,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49546
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02526 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03993/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5604095
Firma: G & G marketing, uvoz-izvoz in

storitve d.o.o., Bežigrajska 109
Skrajšana firma: G & G d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Bežigrajska 109, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.514.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREGORN TAMARA, Gre-

gorčičeva 2, 3000 CELJE, vložek:
1.514.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GREGORN TAMARA, Gregorčičeva
2, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49549
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02527 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03589/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5594782
Firma: MELMEK d.o.o. marketing idej

in storitev Celje, Opekarniška 12/f
Skrajšana firma: MELMEK d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Opekarniška 12/f, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 1.608.616,90 SIT
Ustanovitelji: SINKOVIČ VILKO, Opekar-

niška 12/f, 3000 CELJE, vložek:
1.608.616,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SINKOVIČ VILKO, Opekarniška 12/f,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49552
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02528 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03545/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5579759
Firma: GEOSYM poslovno tehnične

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

govornostjo
Sedež: Kovinarska 20, 3220 ŠTORE
Osnovni kapital: 1.530.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETERKA IGOR, Na otoku

017, 3000 CELJE, vložek: 1.530.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PETERKA IGOR, Na otoku 017,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49555
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02529 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/03493/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5560411
Firma: EL 7 TRADE trgovina in storit-

ve, d.o.o.
Skrajšana firma: EL 7 TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mestni trg 18, 3210 SLOVEN-

SKE KONJICE
Osnovni kapital: 1.508.000,00 SIT
Ustanovitelji: FRATNIK ZVONIMIR, Stan-

tetova ulica 22, 3320 VELENJE, vložek:
1.508.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FRATNIK ZVONIMIR, Stantetova uli-
ca 22, 3320 VELENJE, razrešitev: 0. 0. 0,
zastopa brez omejitev.

Sr-49558
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02530 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04016/00 na pod-
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lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5608457
Firma: REFLEX Trgovsko in proizvod-

no podjetje d.o.o. Celje
Skrajšana firma: REFLEX d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričeva 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.523.347,00 SIT
Ustanovitelji: DENOVNIK MARINO, Čo-

pova 5, 3000 CELJE, vložek: 1.523.347
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DENOVNIK MARINO, Čopova 5,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo kot direktor brez omejitev.

Sr-49561
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02531 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04450/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5654874
Firma: FIORI KROJILNICA priprava

materiala, šivalnica, d.o.o., Štore
Skrajšana firma: FIORI KROJILNICA,

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

govornostjo
Sedež: Prožinska vas n.h., 3220

ŠTORE
Osnovni kapital: 5.844.149,00 SIT
Ustanovitelji: FLORJANC DUŠAN, Tomši-

čev trg 17, 3000 CELJE, vložek: 5.844.149
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FLORJANC DUŠAN, Tomšičev trg
17, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49564
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02532 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04500/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5652472
Firma: PPD Podjetje za proizvodnjo in

distribucijo blaga in proizvodov, d.o.o.
Dobrna

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

govornostjo
Sedež: Klanc 25, 3204 DOBRNA
Osnovni kapital: 1.539.648,00 SIT
Ustanovitelji: PIHLER PETER, Klanc 25,

3204 DOBRNA, vložek: 1.539.648 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PIHLER PETER, Klanc 25, 3204 DO-
BRNA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49567
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02533 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04735/00 na pod-

lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5695856
Firma: DIALOG mednarodna trgovina,

proizvodnja in poslovne storitve, d.o.o.
Zadobrova 101, Škofja vas

Skrajšana firma: DIALOG, d.o.o. Zado-
brova 101, Škofja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zadobrova 101, 3211 ŠKOF-
JA VAS

Osnovni kapital: 1.716.380,00 SIT
Ustanovitelji: KRPAN BOGO, Zadobrova

101, 3211 ŠKOFJA VAS, vložek: 1.716.380
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRPAN BOGO, Zadobrova 101,
3211 ŠKOFJA VAS, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa brez omejitev.

Sr-49570
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02534 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04743/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5692237
Firma: SORČAN, turizem, d.o.o. Kam-

niška 4, Celje
Skrajšana firma: SORČAN, d.o.o. Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: SORČAN TOMAŽ, Rakovlje

5, 3314 BRASLOVČE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SORČAN TOMAŽ, Rakovlje 5, 3314
BRASLOVČE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
družbo kot direktor neomejeno.

Sr-49573
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02535 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04812/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5682649
Firma: REPEAT, podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, marketing, proizvo-
dnjo in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Na rebru 13/a, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.600.000,00 SIT
Ustanovitelji: SRŠE-GUNDELJ IRENA, Na

rebru 13/a, 3000 CELJE, vložek: 1.600.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SRŠE-GUNDELJ IRENA, Na rebru
13/a, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, za-
stopa podjetje kot direktor brez omejitev.

Sr-49576
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02536 z dne 28. 9.

2001 pod št. vložka 1/04942/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5695597
Firma: TREND COMMERCE mednaro-

dna trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TREND COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: Ulica heroja Šarha 9, 3000

CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAČUN BOJAN, Trnovlje

pri Celju 172, 3000 CELJE, vložek:
700.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0;
EMANOVIČ MATIJA, Bartolići 7, ZAGREB,
vložek: 700.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
0. 0. 0; VULIČ SLOBODAN, Nehruova 66,
BEOGRAD, vložek: 700.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRAČUN BOJAN, Trnoveljska cesta
43, 3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Sr-49579
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02537 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04780/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5704880
Firma: UNI - T.R.G. trgovina in komer-

cialne storitve, d.o.o., Celje, Opekarni-
ška 12/d

Skrajšana firma: UNI - T.R.G., d.o.o. Ce-
lje, Opekarniška 12/d

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Opekarniška 12/d, 3000 CE-
LJE

Osnovni kapital: 1.839.500,00 SIT
Ustanovitelji: MIGLIČ VERA, Opekarni-

ška 12/d, 3000 CELJE, vložek: 1.839.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VERA MIGLIČ, Opekarnišđka 12/d,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49582
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02538 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04887/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5714486
Firma: MEDICHEM proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Celje, Aškerčeva 15
Skrajšana firma: MEDICHEM d.o.o., Ce-

lje, Aškerčeva 15
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Aškerčeva 15, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.665.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELEN BORIS, Spodnji kraj

40, 2391 PREVALJE, vložek: 832.500 SIT,
ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; TURK CVET-
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KA, Efenkova 2, 3310 ŽALEC, vložek:
832.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JELEN BORIS, Spodnji kraj 40, PRE-
VALJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez
omejitev.

Sr-49585
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02539 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04903/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5693373
Firma: LE - TA CONSULTING trgovina,

finance, knjigovodstvo in svetovalne sto-
ritve d.o.o.

Skrajšana firma: LE - TA CONSULTING
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krekov trg 4, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.505.431,00 SIT
Ustanovitelji: LEJIČ TATJANA, Zatišje 6,

3000 CELJE, vložek: 1.505.431 SIT, ne
odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LEJIČ TATJANA, Zatišje 6, 3000 CE-
LJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa družbo brez
omejitev.

Sr-49588
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02540 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04489/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5649129
Firma: KAL gostinske, turistične, pos-

lovne in kulturno umetniške storitve ter
trgovina, d.o.o., Partizanska 3 Celje

Skrajšana firma: KAL, d.o.o., Partizan-
ska 3 Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Partizanska 3, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 1.501.000,00 SIT
Ustanovitelji: KUMER ALFONZ, Partiza-

nska 3, 3000 CELJE, vložek: 1.501.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KUMER ALFONZ, Partizanska 3,
3000 CELJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa
brez omejitev.

Sr-49591
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2001/02541 z dne 28. 9.
2001 pod št. vložka 1/04919/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5704944
Firma: ROMAGI podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o. Škofja
vas, Mariborska 218

Skrajšana firma: ROMAGI, d.o.o., Škof-
ja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mariborska 218, 3211 ŠKOF-
JA VAS

Osnovni kapital: 1.552.500,00 SIT
Ustanovitelji: RUDOLF ROBERT, Lokovi-

na 12, 3204 DOBRNA, vložek: 1.552.500
SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RUDOLF ROBERT, Lokovina 12,
3204 DOBRNA, razrešitev: 0. 0. 0, zasto-
pa brez omejitev.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

CELJE

Rg-16802
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03532 z dne 20. 11.
2000 pod št. vložka 1/07215/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1540653
Firma: URANKAR INVEST, gradbeništ-

vo, investicije, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: URANKAR INVEST,

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

govornostjo
Sedež: Delavska ul. b.š., 3000 CELJE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: URANKAR DRAGO, Pot na

grad 4, 3270 LAŠKO, vložek: 2.100.000,
ne odgovarja, vstop 19. 7. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URANKAR DRAGO, Pot na grad 4,
3270 LAŠKO, imenovanje: 19. 7. 2000.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 20. 11. 2000; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 20. 11. 2000; 01131 Vinograd-
ništvo, vpis 20. 11. 2000; 01132 Sadjarst-
vo, vpis 20. 11. 2000; 01300 Mešano kme-
tijstvo, vpis 20. 11. 2000; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
20. 11. 2000; 20200 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč, vpis 20. 11. 2000;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 20. 11.
2000; 20400 Proizvodnja lesene embalaže,
vpis 20. 11. 2000; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa, vpis 20. 11. 2000;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, vpis 20. 11. 2000; 28110 Proizvo-
dnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
vpis 20. 11. 2000; 28120 Proizvodnja kovi-
nskega stavbnega pohištva, vpis 20. 11.
2000; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 20. 11.
2000; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje, vpis 20. 11.
2000; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje, vpis
20. 11. 2000; 28511 Prekrivanje kovin s
kovino, vpis 20. 11. 2000; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin, vpis
20. 11. 2000; 28520 Splošna mehanična
dela, vpis 20. 11. 2000; 28621 Proizvodnja
ročnega orodja, vpis 20. 11. 2000; 28622

Proizvodnja orodja za stroje, vpis 20. 11.
2000; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja, vpis 20. 11. 2000; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod,
vpis 20. 11. 2000; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže, vpis 20. 11. 2000;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis
20. 11. 2000; 28740 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis 20. 11.
2000; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n., vpis 20. 11. 2000; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
20. 11. 2000; 45120 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje, vpis 20. 11. 2000; 45210 Sp-
lošna gradbena dela, vpis 20. 11. 2000;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 20. 11. 2000; 45230 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov,
vpis 20. 11. 2000; 45240 Hidrogradnja in
urejanje voda, vpis 20. 11. 2000; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 20. 11. 2000; 45310 Električne
inštalacije, vpis 20. 11. 2000; 45320 Izola-
cijska dela, vpis 20. 11. 2000; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
20. 11. 2000; 45340 Druge inštalacije pri
gradnjah, vpis 20. 11. 2000; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela, vpis 20. 11.
2000; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 20. 11. 2000; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 20. 11. 2000;
45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
20. 11. 2000; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela, vpis 20. 11. 2000; 45500 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
20. 11. 2000; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 20. 11. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
20. 11. 2000; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 20. 11. 2000;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
20. 11. 2000; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 20. 11. 2000; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 20. 11.
2000; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 20. 11. 2000;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 20. 11. 2000; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo, vpis 20. 11. 2000; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis
20. 11. 2000; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 20. 11. 2000; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 20. 11. 2000; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 20. 11. 2000; 51140 Posre-
dništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 20. 11. 2000; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodi-
njskih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 20. 11. 2000; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obut-
ve, usnjenih izdelkov, vpis 20. 11. 2000;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 20. 11. 2000;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 20. 11.
2000; 51190 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 20. 11. 2000;
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51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 20. 11. 2000; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis
20. 11. 2000; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 20. 11. 2000; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
20. 11. 2000; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 20. 11. 2000;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki, vpis 20. 11. 2000; 51330 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
20. 11. 2000; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
20. 11. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 20. 11. 2000; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 20. 11. 2000;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 20. 11. 2000;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 11.
2000; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 20. 11. 2000; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 20. 11. 2000; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
20. 11. 2000; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 20. 11. 2000; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili, vpis 20. 11. 2000; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
20. 11. 2000; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 20. 11.
2000; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 20. 11.
2000; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 20. 11. 2000; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, vpis 20. 11. 2000;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 20. 11. 2000; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
20. 11. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 20. 11. 2000;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpa-
dki, vpis 20. 11. 2000; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 20. 11.
2000; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 20. 11. 2000; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 20. 11. 2000; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško op-
remo, vpis 20. 11. 2000; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 20. 11.
2000; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 20. 11. 2000; 51700 Druga trgovina
na debelo, vpis 20. 11. 2000; 52110 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodaja-
lnah, pretežno z živili, vpis 20. 11. 2000;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 20. 11. 2000;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 20. 11. 2000; 52220 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki, vpis 20. 11. 2000; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 20. 11.
2000; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 20. 11. 2000; 52250 Trgovina na dro-
bno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi, vpis 20. 11. 2000; 52260 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 20. 11.
2000; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis
20. 11. 2000; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
20. 11. 2000; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 20. 11. 2000; 52420 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 20. 11. 2000;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 20. 11. 2000; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
20. 11. 2000; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 20. 11. 2000; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 20. 11.
2000; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis
20. 11. 2000; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 20. 11. 2000;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 20. 11.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 20. 11. 2000; 52473 Deja-
vnost papirnic, vpis 20. 11. 2000; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
20. 11. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 20. 11. 2000; 52483 Trgovina na dro-
bno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 20. 11. 2000; 52484 Trgovina na dro-
bno s kurivom, vpis 20. 11. 2000; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo, vpis 20. 11. 2000; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 20. 11.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 20. 11. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 11. 2000;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 20. 11. 2000; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 20. 11. 2000; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 20. 11. 2000; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln, vpis 20. 11.
2000; 52710 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov, vpis 20. 11. 2000; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 20. 11. 2000; 52730 Popravilo ur, na-
kita, vpis 20. 11. 2000; 52740 Druga pop-
ravila, d.n., vpis 20. 11. 2000; 60220 Deja-
vnost taksistov, vpis 20. 11. 2000; 60230
Drug kopenski potniški promet, vpis 20. 11.
2000; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
20. 11. 2000; 62100 Zračni promet na red-
nih linijah, vpis 20. 11. 2000; 62200 Izredni
zračni promet, vpis 20. 11. 2000; 63110
Prekladanje, vpis 20. 11. 2000; 63120
Skladiščenje, vpis 20. 11. 2000; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu, vpis 20. 11. 2000; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potova-
nj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
20. 11. 2000; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, vpis 20. 11. 2000; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 20. 11. 2000;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 20. 11. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 20. 11. 2000; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 20. 11. 2000;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 20. 11.
2000; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 20. 11. 2000;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis

20. 11. 2000; 71210 Dajanje drugih kope-
nskih vozil v najem, vpis 20. 11. 2000;
71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis
20. 11. 2000; 71320 Dajanje gradbenih st-
rojev in opreme v najem, vpis 20. 11. 2000;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške op-
reme v najem, vpis 20. 11. 2000; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 20. 11. 2000; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 20. 11. 2000; 71402
Dejavnost videotek, vpis 20. 11. 2000;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 20. 11. 2000; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 20. 11. 2000;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 20. 11. 2000; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 20. 11. 2000; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 20. 11. 2000; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, vpis 20. 11. 2000;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
20. 11. 2000; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 20. 11. 2000; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 20. 11.
2000; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 20. 11. 2000; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
20. 11. 2000; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 20. 11.
2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 20. 11. 2000; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 20. 11.
2000; 74300 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje, vpis 20. 11. 2000; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 20. 11. 2000; 74700 Čiščenje sta-
vb, vpis 20. 11. 2000; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 20. 11. 2000; 74820 Pakira-
nje, vpis 20. 11. 2000; 74831 Prevajanje,
vpis 20. 11. 2000; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 20. 11. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
20. 11. 2000; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 20. 11. 2000; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
20. 11. 2000; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 20. 11. 2000.

Razno: Ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 3532/2000 z dne
20. 11. 2000. Opomba: Pri dejavnosti
74.120 vse, razen revizijske dejavnosti.

KOPER

Rg-13197
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01813 z dne 1. 10.
2001 pod št. vložka 1/06118/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1636766
Firma: IŠA BAJRAMOSKI IN BAJRA-

MOSKI gradbena in trgovinska družba,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Župančičeva 11, 6330 PIRAN
Ustanovitelji: BAJRAMOSKI RAIM - zi-

dar, Podgorci b.š., STRUG STRUGA, MA-
KEDONIJA, odg. s svojim premož., vstop
15. 5. 2001; BAJRAMOSKI IN BAJRAMO-
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SKI gradbena in trgovinska družba, d.n.o.,
Župančičeva 11, 6330 PIRAN, odg. s svo-
jim premož., vstop 15. 5. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor BAJRAMOSKI IBRAIM, Podgorci b.š.,
STRUGA, MAKEDONIJA, imenovanje: 15. 5.
2001; direktor BAJRAMOSKI RAIM, Podgor-
ci b.š., STRUGA, MAKEDONIJA, imenova-
nje: 15. 5. 2001; prokurist BAJRAMOSKI ID-
RIZ, Podgorci b.š., STRUGA, MAKEDONIJA,
imenovanje: 15. 5. 2001; prokurist BAJRA-
MOSKI ŠABAN, Podgorci b.š., STRUGA, MA-
KEDONIJA, imenovanje: 15. 5. 2001; proku-
rist BAJRAMOSKI AZIZ, Podgorci b.š., ST-
RUGA, MAKEDONIJA, imenovanje: 15. 5.
2001; prokurist JENKO PRIMOŽ, Razgled
17, 6330 PIRAN, imenovanje: 15. 5. 2001.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 1. 10. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 1. 10.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
1. 10. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 1. 10. 2001; 4523 Gra-
dnja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov, vpis 1. 10. 2001; 4524 Hid-
rogradnja in urejanje voda, vpis 1. 10.
2001; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 1. 10. 2001; 4531
Električne inštalacije, vpis 1. 10. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 1. 10. 2001;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 1. 10. 2001; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 1. 10. 2001;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
1. 10. 2001; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 1. 10. 2001;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 1. 10.
2001; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 1. 10. 2001; 4545 Druga zaklju-
čna gradbena dela, vpis 1. 10. 2001; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
1. 10. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 1. 10.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 1. 10. 2001; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 1. 10.
2001; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 1. 10. 2001.

KRANJ

Rg-11408
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01702 z dne 22. 8.
2001 pod št. vložka 1/06840/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1636553
Firma: ROK-LAB, Zobotehnični labo-

ratorij, d.o.o.
Skrajšana firma: ROK-LAB d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: IDRIJSKA CESTA 1 A, 4226

ŽIRI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAVČIČ ROK, IDRIJSKA

CESTA 1 A, 4226 ŽIRI, vložek: 2.100.000,
ne odgovarja, vstop 11. 5. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KAVČIČ ROK, IDRIJSKA CESTA 1 A,
4226 ŽIRI, imenovanje: 11. 5. 2001.

Dejavnost: 3310 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov, vpis 22. 8. 2001; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi, vpis 22. 8. 2001;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij, vpis 22. 8. 2001;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo, vpis 22. 8. 2001; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki, vpis 22. 8. 2001; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 22. 8. 2001; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
22. 8. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
22. 8. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 22. 8.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 22. 8.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 22. 8. 2001; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 22. 8. 2001; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
22. 8. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 22. 8. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
22. 8. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 22. 8. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
22. 8. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 22. 8. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 22. 8. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 22. 8. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 22. 8. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 22. 8. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
22. 8. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 22. 8. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 22. 8.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 22. 8.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 22. 8. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 22. 8. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 22. 8. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih ob-
ratov, vpis 22. 8. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 22. 8. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
22. 8. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 22. 8. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 22. 8. 2001;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fina-
nčnim posredništvom, vpis 22. 8. 2001;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 22. 8. 2001; 7020 Dajanje lastnih nep-
remičnin v najem, vpis 22. 8. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 22. 8.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 22. 8. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
22. 8. 2001; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
vpis 22. 8. 2001; 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n., vpis 22. 8. 2001.

Rg-12620
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02429 z dne 21. 9.
2001 pod št. vložka 1/06860/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1667165
Firma: VITA - KOVAČIČ & CO, svetova-

nje, trgovina, gostinstvo in storitve, k.d.
Skrajšana firma: VITA - KOVAČIČ & Co,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: TAVČARJEVA 22, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 5.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOVAČIČ JELKA, RATEČE

87 A, 4283 RATEČE, odg. s svojim premož.,
vstop 3. 9. 2001; KOVAČIČ NEŽA - JOŽE-
FA, RATEČE 87 A, 4283 RATEČE, vložek:
5.000, ne odgovarja, vstop 3. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOVAČIČ JELKA, RATEČE 87 A,
4283 RATEČE, imenovanje: 3. 9. 2001,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 21. 9. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
21. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 21. 9. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 21. 9. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 21. 9. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 21. 9.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 21. 9. 2001; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 21. 9. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 21. 9. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 21. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 21. 9.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 21. 9. 2001; 51110 Pos-
redništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
21. 9. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 21. 9. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
21. 9. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 21. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 21. 9. 2001; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 21. 9. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 21. 9. 2001; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
21. 9. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 21. 9. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ra-
stlinami, vpis 21. 9. 2001; 51230 Trgovina
na debelo z živimi živalmi, vpis 21. 9. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 21. 9. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 21. 9.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 21. 9. 2001; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi izde-
lki, vpis 21. 9. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 21. 9.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 21. 9.
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2001; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 21. 9. 2001; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, sla-
dkornimi izdelki, vpis 21. 9. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami, vpis 21. 9. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 21. 9. 2001;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
21. 9. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 21. 9. 2001; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
21. 9. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 21. 9. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 21. 9. 2001; 51450 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
21. 9. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 21. 9.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 21. 9. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, vpis 21. 9. 2001; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 21. 9. 2001; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za og-
revanje, vpis 21. 9. 2001; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 21. 9.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 21. 9. 2001; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis 21. 9.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 21. 9. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 21. 9.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 21. 9. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 21. 9. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 21. 9. 2001; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem, vpis 21. 9. 2001; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 21. 9. 2001; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili, vpis 21. 9. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 21. 9. 2001;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 21. 9. 2001; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 21. 9. 2001; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, vpis 21. 9.
2001; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 21. 9. 2001; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 21. 9. 2001; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki, vpis 21. 9. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 21. 9. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 21. 9. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 21. 9.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 21. 9. 2001; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 21. 9.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohišt-
vom, svetili in drugimi predmeti za gospodi-
njstvo, vpis 21. 9. 2001; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati, vpis 21. 9. 2001; 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
21. 9. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 21. 9. 2001; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 21. 9.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 21. 9.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 21. 9. 2001; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 21. 9. 2001; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
21. 9. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 21. 9. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
21. 9. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 21. 9. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
21. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 21. 9. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 21. 9. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 21. 9. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 21. 9.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 21. 9. 2001; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, vpis 21. 9. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 21. 9. 2001; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis
21. 9. 2001; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 21. 9. 2001;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 21. 9.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
21. 9. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 21. 9.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 21. 9. 2001; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 21. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 21. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
21. 9. 2001; 55309 Dejavnost drugih preh-
rambenih obratov, vpis 21. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 21. 9. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih, vpis 21. 9. 2001; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih, vpis 21. 9. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 21. 9. 2001; 65210 Finančni zakup
(leasing), vpis 21. 9. 2001; 67130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, vpis 21. 9. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 21. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 21. 9. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 21. 9. 2001; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, vpis 21. 9. 2001; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 21. 9. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 21. 9. 2001; 71330 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem, vpis 21. 9. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
21. 9. 2001; 74120 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 21. 9. 2001; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 21. 9.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 21. 9. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 21. 9. 2001; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 21. 9. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-

stvo, vpis 21. 9. 2001; 74843 Druge poslo-
vne dejavnosti, d.n., vpis 21. 9. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 21. 9.
2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in pou-
stvarjanje, vpis 21. 9. 2001; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve, vpis
21. 9. 2001; 92610 Obratovanje športnih
objektov, vpis 21. 9. 2001; 93010 Dejavno-
st pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 21. 9.
2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov,
vpis 21. 9. 2001; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov, vpis 21. 9. 2001; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov, vpis 21. 9.
2001; 93030 Pogrebna dejavnost, vpis
21. 9. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 21. 9. 2001; 93050 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 21. 9.
2001.

LJUBLJANA

Rg-10934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09888 z dne 19. 7.
2001 pod št. vložka 1/34937/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1640348
Firma: KOALA ART, d.o.o., podjetje za

storitvene dejavnosti, Ljubljana
Skrajšana firma: KOALA ART, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Glonarjeva 8, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOKALJ ALEŠ, Polje, cesta

VI/8, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000,
ne odgovarja, vstop 16. 5. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor KOKALJ ALEŠ, Polje, cesta VI/8, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 16. 5. 2001.

Dejavnost: 2111 Proizvodnja vlaknin,
vpis 19. 7. 2001; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona, vpis 19. 7. 2001; 2121 Proizvo-
dnja valovitega papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže, vpis 19. 7.
2001; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
vpis 19. 7. 2001; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja, vpis 19. 7.
2001; 2124 Proizvodnja tapet, vpis 19. 7.
2001; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona, vpis 19. 7. 2001; 2222
Drugo tiskarstvo, vpis 19. 7. 2001; 2223
Knjigoveštvo in dodelava, vpis 19. 7. 2001;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov, vpis 19. 7. 2001; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve, vpis 19. 7.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
19. 7. 2001; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 19. 7. 2001; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 19. 7.
2001; 5134 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 19. 7.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 19. 7. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizde-
lki, vpis 19. 7. 2001; 5170 Druga trgovina
na debelo, vpis 19. 7. 2001; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodaja-
lnah, pretežno z živili, vpis 19. 7. 2001;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 15. 10. 2001 / Stran 6305

5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 19. 7. 2001;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 19. 7. 2001; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 19. 7. 2001; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, vpis 19. 7.
2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 19. 7. 2001; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi, vpis 19. 7. 2001; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki, vpis 19. 7. 2001;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah z živili, vpis 19. 7. 2001;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 19. 7. 2001; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 19. 7.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 19. 7. 2001; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 19. 7.
2001; 5244 Trgovina na drobno s pohišt-
vom, svetili in drugimi predmeti za gospodi-
njstvo, vpis 19. 7. 2001; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati, vpis 19. 7. 2001; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom, vpis 19. 7.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potre-
bščinami, vpis 19. 7. 2001; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodaja-
lnah, vpis 19. 7. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 19. 7.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 19. 7. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 19. 7. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 19. 7. 2001; 9234 Druge razvedri-
lne dejavnosti, d.n., vpis 19. 7. 2001; 9261
Obratovanje športnih objektov, vpis 19. 7.
2001; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti, vpis
19. 7. 2001; 9272 Druge dejavnosti za sp-
rostitev, d.n., vpis 19. 7. 2001; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa, vpis 19. 7. 2001.

Rg-10986
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10191 z dne 7. 8.
2001 pod št. vložka 1/34874/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1640615
Firma: CMG, družba za podjetniško

svetovanje, d.o.o. Nemški prevod firme:
CMG, Unternehmensberatungsgesellsc-
haft, GmbH

Skrajšana firma: CMG, d.o.o. Nemški
prevod: CMG, GmbH

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravska 10, 1000 LJUB-
LJANA

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: GEYMAYER CHRISTOPH,

Mali trg 8, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000, ne odgovarja, vstop 27. 6.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor GEYMAYER CHRISTOPH, Mali trg
8, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 27. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
7. 8. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
7. 8. 2001; 22330 Razmnoževanje računa-

lniških zapisov, vpis 7. 8. 2001; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 7. 8. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 7. 8. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 7. 8. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
7. 8. 2001; 70200 Dajanje lastnih nepremi-
čnin v najem, vpis 7. 8. 2001; 72100 Sveto-
vanje o računalniških napravah, vpis 7. 8.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 7. 8.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 7. 8. 2001; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 7. 8.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis 7. 8.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 7. 8. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 7. 8. 2001; 74833
Druga splošna tajniška opravila, vpis 7. 8.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 7. 8. 2001; 80421 Dejavno-
st glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
7. 8. 2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 7. 8. 2001; 91120 Dejavnost strokovnih
združenj, vpis 7. 8. 2001; 91330 Dejavnost
drugih organizacij, d.n., vpis 7. 8. 2001;
92110 Snemanje filmov in videofilmov, vpis
7. 8. 2001; 92120 Distribucija filmov in vide-
ofilmov, vpis 7. 8. 2001; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 7. 8. 2001;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve, vpis 7. 8. 2001; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n., vpis 7. 8. 2001; 92511
Dejavnost knjižnic, vpis 7. 8. 2001; 92512
Dejavnost arhivov, vpis 7. 8. 2001; 92521
Dejavnost muzejev, vpis 7. 8. 2001; 92522
Varstvo kulturne dediščine, vpis 7. 8. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 7. 8. 2001; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 7. 8. 2001.

Rg-11112
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11012 z dne 27. 7.
2001 pod št. vložka 1/34965/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1647105
Firma: DELOITTE & TOUCHE revizija

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

govornostjo
Sedež: Dunajska 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PODBEVŠEK ALENKA,

Golnik 171, 4000 KRANJ, vložek:
1.575.000, ne odgovarja, vstop 12. 6.
2001; DELOITTE & TOUCHE d.o.o., revizi-
ja in svetovanje, Dunajska 9, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 525.000, ne odgovarja,
vstop 12. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PODBEVŠEK ALENKA, Golnik 171,
4000 KRANJ, imenovanje: 12. 6. 2001.

Dejavnost: 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 27. 7. 2001.

Rg-11131
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11267 z dne 3. 8.
2001 pod št. vložka 1/34976/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1658433
Firma: ABSOLUTA, poslovno in podje-

tniško svetovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Jesenkova 10, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: URŠIČ JOŽICA, Brilejeva

3, 1000 LJUBLJANA, vložek: 210.000, ne
odgovarja, vstop 14. 6. 2001; KOROŠEC
DAMIJAN, Litostrojska 27, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 945.000, ne odgovarja, vstop
14. 6. 2001; RANGUS KATRCA, Jesenko-
va 10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 945.000,
ne odgovarja, vstop 14. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor RANGUS KATRCA, Jesenkova 10,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 14. 6.
2001; prokurist KOROŠEC DAMIJAN, Lito-
strojska 27, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 14. 6. 2001.

Dejavnost: 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 3. 8. 2001; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 3. 8. 2001;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami, vpis 3. 8. 2001; 52471 Dejavnost
knjigarn, vpis 3. 8. 2001; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, vpis 3. 8.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 3. 8.
2001; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, vpis 3. 8. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n., vpis 3. 8. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 3. 8. 2001; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 3. 8. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 3. 8. 2001; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij, vpis 3. 8. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 3. 8. 2001;
5540 Točenje pijač in napitkov, vpis 3. 8.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 3. 8. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 3. 8. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 3. 8. 2001; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 3. 8. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 3. 8. 2001; 70120 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 3. 8. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 3. 8. 2001;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
3. 8. 2001; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 3. 8. 2001; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 3. 8.
2001; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem,
vpis 3. 8. 2001; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 3. 8.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 3. 8. 2001; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis
3. 8. 2001; 71401 Izposojanje športne op-
reme, vpis 3. 8. 2001; 71402 Dejavnost
videotek, vpis 3. 8. 2001; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe, vpis 3. 8.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 3. 8.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 3. 8. 2001; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 3. 8. 2001;
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73102 Raziskovanje in eksperimentalni ra-
zvoj na področju tehnologije, vpis 3. 8.
2001; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja, vpis
3. 8. 2001; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike,
vpis 3. 8. 2001; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 3. 8. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
3. 8. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 3. 8. 2001; 74203 Arhite-
kturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 3. 8.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 3. 8. 2001; 74400 Og-
laševanje, vpis 3. 8. 2001; 7481 Fotograf-
ska dejavnost, vpis 3. 8. 2001; 7482 Paki-
ranje, vpis 3. 8. 2001; 7483 Tajniška dela
in prevajanje, vpis 3. 8. 2001; 74831 Pre-
vajanje, vpis 3. 8. 2001; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 3. 8.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 3. 8. 2001; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti, vpis 3. 8. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 3. 8. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 3. 8. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 3. 8. 2001; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n., vpis 3. 8. 2001; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 3. 8. 2001;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve, vpis 3. 8. 2001; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis 3. 8.
2001; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij,
vpis 3. 8. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 3. 8. 2001; 92512 Dejavnost arhivov,
vpis 3. 8. 2001; 92522 Varstvo kulturne
dediščine, vpis 3. 8. 2001.

Rg-12206
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11013 z dne 3. 9.
2001 pod št. vložka 1/35037/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1647113
Firma: MBVISION, elektronika, optika

in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: MBvision, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 112,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BARUT MIROSLAV, Cesta

Andreja Bitenca 112, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.470.000, ne odgovarja, vstop
29. 6. 2001; BARUT SIMON, Cesta Andre-
ja Bitenca 112, 1000 LJUBLJANA, vložek:
630.000, ne odgovarja, vstop 29. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BARUT MIROSLAV, Cesta Andreja
Bitenca 112, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 29. 6. 2001.

Dejavnost: 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega, vpis
3. 9. 2001; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa, vpis 3. 9. 2001;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa, vpis 3. 9. 2001; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov, vpis 3. 9. 2001; 1531 Pred-
elava in konzerviranje krompirja, vpis 3. 9.
2001; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjav-
nih sokov, vpis 3. 9. 2001; 1533 Druga

predelava in konzerviranje sadja in vrtnin,
vpis 3. 9. 2001; 1541 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob, vpis 3. 9. 2001; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob, vpis
3. 9. 2001; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob, vpis 3. 9. 2001;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov, vpis 3. 9. 2001; 1552
Proizvodnja sladoleda, vpis 3. 9. 2001;
1561 Mlinarstvo, vpis 3. 9. 2001; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
vpis 3. 9. 2001; 15710 Proizvodnja krmil,
vpis 3. 9. 2001; 15720 Proizvodnja hrane
za hišne živali, vpis 3. 9. 2001; 15810 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
vpis 3. 9. 2001; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic, vpis 3. 9. 2001; 1583 Pro-
izvodnja sladkorja, vpis 3. 9. 2001; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov, vpis 3. 9. 2001; 1585 Proizvod-
nja testenin, vpis 3. 9. 2001; 1586 Pred-
elava čaja in kave, vpis 3. 9. 2001; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov, vpis 3. 9. 2001; 1588 Proiz-
vodnja homogeniziranih živil in dietetične
hrane, vpis 3. 9. 2001; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n., vpis 3. 9. 2001; 1591
Proizvodnja žganih pijač, vpis 3. 9. 2001;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola, vpis
3. 9. 2001; 1593 Proizvodnja vina iz groz-
dja, vpis 3. 9. 2001; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja, vpis 3. 9. 2001; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač, vpis 3. 9. 2001; 1596 Proizvodnja
piva, vpis 3. 9. 2001; 1597 Proizvodnja
slada, vpis 3. 9. 2001; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač, vpis
3. 9. 2001; 1600 Proizvodnja tobačnih iz-
delkov, vpis 3. 9. 2001; 17100 Priprava in
predenje tekstilnih vlaken, vpis 3. 9. 2001;
17200 Tkanje tekstilij, vpis 3. 9. 2001;
1730 Plemenitenje tekstilij, vpis 3. 9. 2001;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 3. 9. 2001; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog, vpis 3. 9. 2001;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež, vpis 3. 9. 2001; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil, vpis 3. 9. 2001; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n., vpis 3. 9. 2001; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov, vpis 3. 9. 2001; 1771 Proizvodnja no-
gavic, vpis 3. 9. 2001; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil, vpis 3. 9.
2001; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil,
vpis 3. 9. 2001; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil, vpis 3. 9. 2001; 1822 Proizvo-
dnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 3. 9. 2001;
1823 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
3. 9. 2001; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n., vpis 3. 9. 2001; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja kr-
znenih izdelkov, vpis 3. 9. 2001; 1910 St-
rojenje in dodelava usnja, vpis 3. 9. 2001;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov, vpis 3. 9.
2001; 1930 Proizvodnja obutve, vpis 3. 9.
2001; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa, vpis 3. 9. 2001; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč, vpis
3. 9. 2001; 2030 Stavbno mizarstvo, vpis
3. 9. 2001; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže, vpis 3. 9. 2001; 2051 Proizvodnja

drugih izdelkov iz lesa, vpis 3. 9. 2001;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja, vpis 3. 9. 2001; 2111 Proizvodnja
vlaknin, vpis 3. 9. 2001; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona, vpis 3. 9. 2001; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže, vpis 3. 9.
2001; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja,
vpis 3. 9. 2001; 2123 Proizvodnja pisarni-
ških potrebščin iz papirja, vpis 3. 9. 2001;
2124 Proizvodnja tapet, vpis 3. 9. 2001;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona, vpis 3. 9. 2001; 2211 Izdajanje
knjig, vpis 3. 9. 2001; 2212 Izdajanje ča-
sopisov, vpis 3. 9. 2001; 2213 Izdajanje
revij in periodike, vpis 3. 9. 2001; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa, vpis 3. 9. 2001; 2215 Drugo založništ-
vo, vpis 3. 9. 2001; 2221 Tiskanje časopi-
sov, vpis 3. 9. 2001; 2222 Drugo tiskarst-
vo, vpis 3. 9. 2001; 2223 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 3. 9. 2001; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 3. 9.
2001; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve, vpis 3. 9. 2001; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov, vpis 3. 9. 2001;
2232 Razmnoževanje videozapisov, vpis
3. 9. 2001; 2233 Razmnoževanje računa-
lniških zapisov, vpis 3. 9. 2001; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov, vpis 3. 9.
2001; 2414 Proizvodnja drugih organskih
osnovnih kemikalij, vpis 3. 9. 2001; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki,
vpis 3. 9. 2001; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki, vpis 3. 9.
2001; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov
in podobnih premazov, tiskarskih barv in
kitov, vpis 3. 9. 2001; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, vpis 3. 9. 2001; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev, vpis 3. 9.
2001; 2461 Proizvodnja razstreliv, vpis
3. 9. 2001; 2462 Proizvodnja sredstev za
lepljenje, vpis 3. 9. 2001; 2463 Proizvod-
nja eteričnih olj, vpis 3. 9. 2001; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij, vpis 3. 9.
2001; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa, vpis 3. 9. 2001; 2466 Proizvo-
dnja drugih kemičnih izdelkov, d.n., vpis
3. 9. 2001; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken, vpis 3. 9. 2001; 2511 Proizvodnja pla-
ščev in zračnic za vozila, vpis 3. 9. 2001;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila, vpis 3. 9. 2001; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume, vpis 3. 9. 2001;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas, vpis 3. 9. 2001; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis
3. 9. 2001; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 3. 9.
2001; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas, vpis 3. 9. 2001; 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla, vpis 3. 9. 2001;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla, vpis 3. 9. 2001; 2613 Proizvodnja vot-
lega stekla, vpis 3. 9. 2001; 2614 Proizvo-
dnja steklenih vlaken, vpis 3. 9. 2001;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, vpis
3. 9. 2001; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike, vpis 3. 9. 2001; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike, vpis 3. 9.
2001; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike, vpis 3. 9.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 15. 10. 2001 / Stran 6307

2001; 2624 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike, vpis 3. 9. 2001; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov, vpis 3. 9. 2001;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike,
vpis 3. 9. 2001; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic, vpis 3. 9. 2001;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo,
vpis 3. 9. 2001; 2653 Proizvodnja mavca,
vpis 3. 9. 2001; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo, vpis 3. 9.
2001; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo, vpis 3. 9. 2001; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice, vpis
3. 9. 2001; 2664 Proizvodnja malte, vpis
3. 9. 2001; 2665 Proizvodnja izdelkov iz
vlaknatega cementa, vpis 3. 9. 2001; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca, vpis 3. 9. 2001; 2670 Ob-
delava naravnega kamna, vpis 3. 9. 2001;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev, vpis
3. 9. 2001; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov, vpis 3. 9. 2001;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
(ECSC), vpis 3. 9. 2001; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi, vpis 3. 9. 2001; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi, vpis 3. 9. 2001;
2731 Hladno vlečenje, vpis 3. 9. 2001;
2732 Hladno valjanje ozkega traku, vpis
3. 9. 2001; 2733 Hladno profiliranje, vpis
3. 9. 2001; 2734 Vlečenje žice, vpis 3. 9.
2001; 27350 Druga primarna predelava že-
leza, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC), vpis 3. 9. 2001; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin, vpis 3. 9. 2001; 2742
Proizvodnja aluminija, vpis 3. 9. 2001;
2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra,
vpis 3. 9. 2001; 2744 Proizvodnja bakra,
vpis 3. 9. 2001; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin, vpis 3. 9. 2001; 2751
Litje železa, vpis 3. 9. 2001; 2752 Litje
jekla, vpis 3. 9. 2001; 2753 Litje lahkih
kovin, vpis 3. 9. 2001; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin, vpis 3. 9. 2001; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 3. 9. 2001; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 3. 9.
2001; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervo-
arjev, cistern, kontejnerjev, vpis 3. 9. 2001;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 3. 9. 2001; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje, vpis 3. 9. 2001; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija“, vpis 3. 9. 2001;
28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis 3. 9.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 3. 9. 2001; 2852 Sp-
lošna mehanična dela, vpis 3. 9. 2001;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja, vpis
3. 9. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja, vpis 3. 9. 2001; 28622 Proizvod-
nja orodja za stroje, vpis 3. 9. 2001; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 3. 9.
2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod, vpis 3. 9. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že, vpis 3. 9. 2001; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice, vpis 3. 9. 2001; 2874 Proiz-
vodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vz-
meti, vpis 3. 9. 2001; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 3. 9.
2001; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila, vpis 3. 9.
2001; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-

sorjev, vpis 3. 9. 2001; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov, vpis 3. 9. 2001; 2914 Proiz-
vodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije, vpis 3. 9. 2001;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis
3. 9. 2001; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav, vpis 3. 9. 2001; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih nap-
rav, razen za gospodinjstva, vpis 3. 9. 2001;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n., vpis 3. 9. 2001; 2931 Proizvod-
nja traktorjev, vpis 3. 9. 2001; 2932 Proiz-
vodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev, vpis 3. 9. 2001; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev, vpis 3. 9. 2001; 2951
Proizvodnja metalurških strojev, vpis 3. 9.
2001; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev, vpis 3. 9. 2001; 2953 Proiz-
vodnja strojev za živilsko in tobačno indust-
rijo, vpis 3. 9. 2001; 2954 Proizvodnja st-
rojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo, vpis 3. 9. 2001; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
3. 9. 2001; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 3. 9. 2001;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 3. 9. 2001; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav, vpis 3. 9. 2001; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev, vpis 3. 9. 2001; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov, vpis 3. 9. 2001;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev, vpis 3. 9. 2001;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike, vpis 3. 9. 2001; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic, vpis 3. 9. 2001; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij, vpis
3. 9. 2001; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 3. 9.
2001; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 3. 9. 2001;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 3. 9. 2001; 3210 Proizvod-
nja elektronk, elektronskih ventilov in dru-
gih elektronskih komponent, vpis 3. 9.
2001; 32200 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav, vpis 3. 9. 2001; 32300 Proiz-
vodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in s, vpis 3. 9. 2001; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen op, vpis 3. 9. 2001; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje, vpis 3. 9. 2001; 3340 Proiz-
vodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme, vpis 3. 9. 2001; 3350 Proizvod-
nja ur, vpis 3. 9. 2001; 3410 Proizvodnja
motornih vozil, vpis 3. 9. 2001; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic“, vpis 3. 9. 2001; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje, vpis 3. 9.
2001; 3511 Gradnja in popravilo ladij, vpis
3. 9. 2001; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport, vpis 3. 9.
2001; 3520 Proizvodnja železniških in dru-
gih tirnih vozil, vpis 3. 9. 2001; 3530 Proiz-
vodnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis 3. 9.
2001; 3541 Proizvodnja motornih koles,
vpis 3. 9. 2001; 3542 Proizvodnja koles,
vpis 3. 9. 2001; 3543 Proizvodnja vozil za

invalide, vpis 3. 9. 2001; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n., vpis 3. 9. 2001; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 3. 9.
2001; 3612 Proizvodnja pohištva za poslo-
vne in prodajne prostore, razen sedežnega,
vpis 3. 9. 2001; 3613 Proizvodnja kuhi-
njskega pohištva, razen sedežnega, vpis
3. 9. 2001; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n., vpis 3. 9. 2001; 3615 Proizvo-
dnja žimnic, vpis 3. 9. 2001; 3622 Proizvo-
dnja nakita in podobnih izdelkov, vpis 3. 9.
2001; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis 3. 9.
2001; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov,
vpis 3. 9. 2001; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač, vpis 3. 9. 2001;
3661 Proizvodnja bižuterije, vpis 3. 9.
2001; 3662 Proizvodnja metel in krtač, vpis
3. 9. 2001; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n., vpis 3. 9. 2001; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis
3. 9. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 3. 9. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
3. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 3. 9. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
3. 9. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 3. 9. 2001; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno op-
remo za motorna vozila, vpis 3. 9. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, vpis 3. 9. 2001; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 3. 9. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
3. 9. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
3. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 3. 9. 2001; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
3. 9. 2001; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 3. 9. 2001; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 3. 9. 2001; 5113 Posredni-
štvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la, vpis 3. 9. 2001; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 3. 9. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 3. 9. 2001; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 3. 9. 2001; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
3. 9. 2001; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 3. 9. 2001; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 3. 9. 2001;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 3. 9. 2001; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 3. 9.
2001; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 3. 9. 2001; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem, vpis 3. 9. 2001;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom, vpis 3. 9. 2001; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami, vpis 3. 9.
2001; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 3. 9. 2001; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
3. 9. 2001; 5134 Trgovina na debelo z al-
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koholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
3. 9. 2001; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 3. 9. 2001; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 3. 9. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 3. 9. 2001;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 3. 9.
2001; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 3. 9. 2001; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom, vpis 3. 9. 2001; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 3. 9.
2001; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti, vpis 3. 9. 2001; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li, vpis 3. 9. 2001; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko, vpis 3. 9. 2001;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 3. 9. 2001; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 3. 9. 2001; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 3. 9.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 3. 9. 2001; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 3. 9.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 3. 9. 2001; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 3. 9.
2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 3. 9. 2001; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 3. 9.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 3. 9. 2001; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis
3. 9. 2001; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 3. 9. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 3. 9. 2001; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem, vpis 3. 9.
2001; 5170 Druga trgovina na debelo, vpis
3. 9. 2001; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 3. 9. 2001; 5212 Trgovina na dro-
bno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 3. 9. 2001; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 3. 9.
2001; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 3. 9. 2001; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci, vpis 3. 9. 2001; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladko-
rnimi izdelki, vpis 3. 9. 2001; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoho-
lnimi pijačami, vpis 3. 9. 2001; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
3. 9. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili,
vpis 3. 9. 2001; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
3. 9. 2001; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom, vpis 3. 9. 2001; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 3. 9. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 3. 9. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 3. 9. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis

3. 9. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 3. 9. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 3. 9. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 3. 9. 2001; 52471 Dejavno-
st knjigarn, vpis 3. 9. 2001; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami, vpis 3. 9.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 3. 9.
2001; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo, vpis 3. 9. 2001; 52482 Dejav-
nost cvetličarn, vpis 3. 9. 2001; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 3. 9. 2001; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom, vpis 3. 9.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 3. 9. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 3. 9. 2001; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo, vpis 3. 9.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 3. 9.
2001; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 3. 9. 2001; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 3. 9. 2001;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in sto-
jnicah, vpis 3. 9. 2001; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln, vpis 3. 9.
2001; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov, vpis 3. 9. 2001; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 3. 9. 2001; 5273 Popravilo ur, nakita,
vpis 3. 9. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 3. 9. 2001; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov, vpis 3. 9. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 3. 9. 2001; 55220
Dejavnost kampov, vpis 3. 9. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 3. 9. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 3. 9. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 3. 9. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
3. 9. 2001; 55239 Druge nastanitve za kra-
jši čas, d.n., vpis 3. 9. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 3. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij, vpis 3. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
3. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, vpis 3. 9. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 3. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
vpis 3. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
3. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 3. 9.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 3. 9. 2001; 55510 De-
javnost menz, vpis 3. 9. 2001; 5552 Prip-
rava in dostava hrane (catering), vpis 3. 9.
2001; 6010 Železniški promet, vpis 3. 9.
2001; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah, vpis 3. 9. 2001;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah, vpis 3. 9. 2001; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 3. 9. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 3. 9. 2001;
6023 Drug kopenski potniški promet, vpis
3. 9. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 3. 9. 2001; 6030 Cevovodni transpo-
rt, vpis 3. 9. 2001; 6110 Pomorski pro-

met, vpis 3. 9. 2001; 6120 Promet po re-
kah, jezerih, prekopih, vpis 3. 9. 2001;
6210 Zračni promet na rednih linijah, vpis
3. 9. 2001; 6220 Izredni zračni promet,
vpis 3. 9. 2001; 6311 Prekladanje, vpis
3. 9. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis 3. 9.
2001; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu, vpis 3. 9. 2001;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu, vpis 3. 9. 2001; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu, vpis
3. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 3. 9.
2001; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 3. 9. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 3. 9.
2001; 6420 Telekomunikacije, vpis 3. 9.
2001; 6521 Finančni zakup (leasing), vpis
3. 9. 2001; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom, vpis
3. 9. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 3. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 3. 9. 2001; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 3. 9. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 3. 9. 2001;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi, vpis 3. 9. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 3. 9.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 3. 9. 2001; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 3. 9. 2001; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 3. 9.
2001; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem, vpis 3. 9. 2001; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem, vpis 3. 9. 2001; 7133 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem, vpis
3. 9. 2001; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., vpis 3. 9. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
3. 9. 2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis
3. 9. 2001; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 3. 9. 2001;
7210 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 3. 9. 2001; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 3. 9.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 3. 9.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 3. 9. 2001; 7250 Vz-
drževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
3. 9. 2001; 7260 Druge računalniške deja-
vnosti, vpis 3. 9. 2001; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja, vpis 3. 9. 2001; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju tehnologije, vpis 3. 9. 2001; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
vpis 3. 9. 2001; 73104 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju medicine,
vpis 3. 9. 2001; 73201 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju družboslo-
vja, vpis 3. 9. 2001; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike, vpis 3. 9. 2001; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, vpis 3. 9. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 3. 9. 2001; 7414 Podjetniško in pos-
lovno svetovanje, vpis 3. 9. 2001; 74150
Dejavnost holdingov, vpis 3. 9. 2001;
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74201 0 Geodetsko, geološko, geofizika-
lno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje, vpis 3. 9. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje, vpis 3. 9. 2001; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 3. 9. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 3. 9. 2001; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 3. 9. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 3. 9. 2001; 7470
Čiščenje stavb, vpis 3. 9. 2001; 7481 Fo-
tografska dejavnost, vpis 3. 9. 2001; 7482
Pakiranje, vpis 3. 9. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 3. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 3. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
3. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 3. 9. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 3. 9. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 3. 9. 2001; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 3. 9.
2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov, vpis 3. 9. 2001; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki, vpis 3. 9. 2001; 90004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
vpis 3. 9. 2001; 90005 Druge dejavnosti
javne higiene, vpis 3. 9. 2001; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov, vpis 3. 9. 2001;
9212 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
3. 9. 2001; 9213 Kinematografska dejav-
nost, vpis 3. 9. 2001; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost, vpis 3. 9. 2001;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 3. 9. 2001; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve, vpis 3. 9.
2001; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov, vpis 3. 9. 2001; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 3. 9. 2001;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis 3. 9.
2001; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov, vpis 3. 9. 2001; 92621 Dejavnost ma-
rin, vpis 3. 9. 2001; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč, vpis 3. 9. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis 3. 9.
2001; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n., vpis 3. 9. 2001; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 3. 9. 2001;
93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis
3. 9. 2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov, vpis 3. 9. 2001; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov, vpis 3. 9. 2001; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 3. 9.
2001.

Rg-12263
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12733 z dne 6. 9.
2001 pod št. vložka 1/35048/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1663208
Firma: BROCADERO A. Y. INTERNATI-

ONAL MARKETING d.o.o.
Skrajšana firma: BROCADERO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ilirska 18, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: YAZBEK ANNE-MARIE, Ilir-

ska 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000, ne odgovarja, vstop 21. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor YAZBEK ANNE-MARIE, Ilirska 18,

1000 LJUBLJANA, imenovanje: 21. 8.
2001.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis 6. 9.
2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis 6. 9.
2001; 2213 Izdajanje revij in periodike, vpis
6. 9. 2001; 2215 Drugo založništvo, vpis
6. 9. 2001; 2222 Drugo tiskarstvo, vpis 6. 9.
2001; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev, vpis 6. 9. 2001; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 6. 9. 2001; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
6. 9. 2001; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko, vpis 6. 9. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 6. 9. 2001; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 6. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 6. 9. 2001; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, vpis 6. 9. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
in dnevnih barih, vpis 6. 9. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 6. 9. 2001; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 6. 9. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 6. 9. 2001;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
vpis 6. 9. 2001; 7414 Podjetniško in poslo-
vno svetovanje, vpis 6. 9. 2001; 74400 Og-
laševanje, vpis 6. 9. 2001; 7481 Fotograf-
ska dejavnost, vpis 6. 9. 2001; 74831 Pre-
vajanje, vpis 6. 9. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 6. 9. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
6. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 6. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 6. 9.
2001; 9231 Umetniško ustvarjanje in poust-
varjanje, vpis 6. 9. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 6. 9.
2001.

Rg-13308
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10759 z dne 25. 9.
2001 pod št. vložka 1/35121/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1647792
Firma: ULTRA AVTOMATIZACIJA, pod-

jetje za avtomatizacijo proizvodnih pro-
cesov d.o.o.

Skrajšana firma: ULTRA AVTOMATIZA-
CIJA d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: C. Otona Župančiča 23a,
1410 ZAGORJE

Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBANIJA MILOŠ, Zgornji

Prhovec 1a, 1411 IZLAKE, vložek: 420.000,
ne odgovarja, vstop 3. 7. 2001; URBANIJA
MIHA, Zgornje Izlake 25, 1411 IZLAKE,
vložek: 315.000, ne odgovarja, vstop 3. 7.
2001; URBANIJA MARKO, Trg Pohorskega
bataljona 8, 1412 KISOVEC, vložek:
525.000, ne odgovarja, vstop 3. 7. 2001;
BLATNIK MARKO, Beblerjev trg 1, 1411 IZ-
LAKE, vložek: 420.000, ne odgovarja, vstop
3. 7. 2001; HROVAT JERNEJ, Bistričica 10
c, 1242 STAHOVICA, vložek: 420.000, ne
odgovarja, vstop 3. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor URBANIJA MARKO, Trg Pohorskega
bataljona 8, 1412 KISOVEC, imenovanje:
3. 7. 2001.

Dejavnost: 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev, vpis
25. 9. 2001; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav, vpis 25. 9. 2001;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračeva-
lnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis
25. 9. 2001; 31200 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis
25. 9. 2001; 31620 Proizvodnja druge ele-
ktrične opreme, d.n., vpis 25. 9. 2001;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent,
vpis 25. 9. 2001; 33200 Proizvodnja meri-
lnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 25. 9. 2001; 33300 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 25. 9. 2001; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 25. 9. 2001; 45320 Izolacijska
dela, vpis 25. 9. 2001; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 25. 9. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 25. 9. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo, vpis 25. 9. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
25. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 25. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 25. 9.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
25. 9. 2001; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 25. 9. 2001; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 25. 9. 2001; 74300 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, vpis 25. 9. 2001.

Rg-13434
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13365 z dne 25. 9.
2001 pod št. vložka 1/35119/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1663305
Firma: OFIS ARHITEKTI, projektivni

biro, d.o.o.
Skrajšana firma: OFIS ARHITEKTI

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

govornostjo
Sedež: Beethovnova 9, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDEČNIK ŠPELA, Igriška

12, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000,
ne odgovarja, vstop 20. 8. 2001; OMAN
ROK, Prušnikova 25, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.050.000, ne odgovarja, vstop
20. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VIDEČNIK ŠPELA, Igriška 12, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 20. 8. 2001; di-
rektor OMAN ROK, Prušnikova 25, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 20. 8. 2001.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
25. 9. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 25. 9. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 25. 9. 2001; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
25. 9. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
25. 9. 2001; 22210 Tiskanje časopisov,
vpis 25. 9. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo,
vpis 25. 9. 2001; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 25. 9. 2001; 22240 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 25. 9.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom povezane
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storitve, vpis 25. 9. 2001; 22310 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov, vpis 25. 9. 2001;
22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis
25. 9. 2001; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 25. 9. 2001; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 25. 9. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 25. 9. 2001; 45340 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah, vpis 25. 9. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
25. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 25. 9. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 25. 9. 2001; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 25. 9. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 25. 9. 2001;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
25. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 25. 9. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 25. 9. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 25. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 25. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 25. 9. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 25. 9. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 25. 9. 2001; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis 25. 9.
2001; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 25. 9. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 25. 9.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 25. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 25. 9.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 25. 9. 2001; 74150 Dejavnost
holdingov, vpis 25. 9. 2001; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 25. 9.
2001; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje, vpis 25. 9. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 25. 9. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 25. 9. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 25. 9. 2001;
74810 Fotografska dejavnost, vpis 25. 9.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 25. 9. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 25. 9. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 25. 9. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
25. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 25. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 25. 9.
2001; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov, vpis 25. 9. 2001; 92130 Kinematog-
rafska dejavnost, vpis 25. 9. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
25. 9. 2001; 92522 Varstvo kulturne dedi-
ščine, vpis 25. 9. 2001.

MURSKA SOBOTA

Rg-13087
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00554 z
dne 28. 9. 2001 pod št. vložka
1/02556/00 vpisalo subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Matična številka: 1666410

Firma: SOKRAT B&K, podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o.

Skrajšana firma: SOKRAT B&K d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: SLOVENSKA 43, 9000 MUR-

SKA SOBOTA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRAJCAR KAREL, PANON-

SKA ULICA 46, 9231 BELTINCI, vložek:
2.100.000, ne odgovarja, vstop 3. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAJCAR KAREL, PANONSKA ULI-
CA 46, 9231 BELTINCI, imenovanje: 3. 9.
2001.

Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin, vpis 28. 9. 2001; 01120 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 28. 9. 2001; 01131 Vinograd-
ništvo, vpis 28. 9. 2001; 01132 Sadjarst-
vo, vpis 28. 9. 2001; 01210 Reja govedi,
vpis 28. 9. 2001; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov, vpis 28. 9.
2001; 01230 Reja prašičev, vpis 28. 9.
2001; 01240 Reja perutnine, vpis 28. 9.
2001; 01250 Reja drugih živali, vpis 28. 9.
2001; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
28. 9. 2001; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 28. 9. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 28. 9. 2001;
01420 Storitve za živinorejo brez veterinar-
skih storitev, vpis 28. 9. 2001; 01500 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve, vpis
28. 9. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis
28. 9. 2001; 02020 Gozdarske storitve,
vpis 28. 9. 2001; 05010 Ribištvo, vpis
28. 9. 2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve, vpis 28. 9. 2001; 10100 Pridobi-
vanje črnega premoga, vpis 28. 9. 2001;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lig-
nita, vpis 28. 9. 2001; 10300 Pridobivanje
šote, vpis 28. 9. 2001; 11100 Pridobiva-
nje surove nafte in zemeljskega plina, vpis
28. 9. 2001; 11200 Storitve v zvezi s pri-
dobivanjem surove nafte in zemeljskega pli-
na, brez iskanja nahajališč, vpis 28. 9.
2001; 12000 Pridobivanje uranovih in tori-
jevih rud, vpis 28. 9. 2001; 13100 Pridobi-
vanje železove rude, vpis 28. 9. 2001;
13200 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude, vpis 28. 9.
2001; 14110 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene, vpis 28. 9. 2001; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede, vpis
28. 9. 2001; 14130 Pridobivanje skrilav-
cev, vpis 28. 9. 2001; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska, vpis 28. 9. 2001; 14220
Pridobivanje gline in kaolina, vpis 28. 9.
2001; 14300 Pridobivanje mineralov za ke-
mijsko proizvodnjo in proizvodnjo minera-
lnih gnojil, vpis 28. 9. 2001; 14400 Prido-
bivanje soli, vpis 28. 9. 2001; 14500 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n., vpis
28. 9. 2001; 15110 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega, vpis
28. 9. 2001; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa, vpis 28. 9.
2001; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa, vpis 28. 9.
2001; 15200 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov, vpis 28. 9.
2001; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja, vpis 28. 9. 2001; 15320 Proiz-
vodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis

28. 9. 2001; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin, vpis 28. 9.
2001; 15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob, vpis 28. 9. 2001; 15420 Proizvo-
dnja rafiniranega olja in maščob, vpis 28. 9.
2001; 15430 Proizvodnja margarine in pod-
obnih jedilnih maščob, vpis 28. 9. 2001;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 15520
Proizvodnja sladoleda, vpis 28. 9. 2001;
15610 Mlinarstvo, vpis 28. 9. 2001;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izde-
lkov, vpis 28. 9. 2001; 15710 Proizvodnja
krmil, vpis 28. 9. 2001; 15720 Proizvod-
nja hrane za hišne živali, vpis 28. 9. 2001;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic, vpis 28. 9. 2001; 15820 Proiz-
vodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic, vpis 28. 9. 2001;
15830 Proizvodnja sladkorja, vpis 28. 9.
2001; 15840 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov, vpis 28. 9. 2001;
15850 Proizvodnja testenin, vpis 28. 9.
2001; 15860 Predelava čaja in kave, vpis
28. 9. 2001; 15870 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis
28. 9. 2001; 15880 Proizvodnja homoge-
niziranih živil in dietetične hrane, vpis 28. 9.
2001; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.,
vpis 28. 9. 2001; 15910 Proizvodnja žga-
nih pijač, vpis 28. 9. 2001; 15920 Proizvo-
dnja etilnega alkohola, vpis 28. 9. 2001;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
28. 9. 2001; 15940 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja, vpis 28. 9. 2001; 15950 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač, vpis 28. 9. 2001; 15960 Proizvodnja
piva, vpis 28. 9. 2001; 15970 Proizvodnja
slada, vpis 28. 9. 2001; 15980 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač,
vpis 28. 9. 2001; 16000 Proizvodnja toba-
čnih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 17100 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken, vpis
28. 9. 2001; 17200 Tkanje tekstilij, vpis
28. 9. 2001; 17300 Plemenitenje tekstilij,
vpis 28. 9. 2001; 17400 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil, vpis 28. 9.
2001; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog, vpis 28. 9. 2001; 17520 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež, vpis 28. 9.
2001; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 28. 9.
2001; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov, vpis 28. 9.
2001; 17710 Proizvodnja nogavic, vpis
28. 9. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil, vpis 28. 9. 2001;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis
28. 9. 2001; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 28. 9. 2001; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil, vpis 28. 9. 2001;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
28. 9. 2001; 18240 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n., vpis 28. 9. 2001;
18300 Strojenje in dodelava krzna; proiz-
vodnja krznenih izdelkov, vpis 28. 9. 2001;
19100 Strojenje in dodelava usnja, vpis
28. 9. 2001; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izde-
lkov, vpis 28. 9. 2001; 19300 Proizvodnja
obutve, vpis 28. 9. 2001; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
vpis 28. 9. 2001; 20200 Proizvodnja furni-
rja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vla-
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knenih in drugih plošč, vpis 28. 9. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 28. 9.
2001; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že, vpis 28. 9. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 28. 9. 2001;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, vpis 28. 9. 2001; 21110 Proizvo-
dnja vlaknin, vpis 28. 9. 2001; 21120 Pro-
izvodnja papirja in kartona, vpis 28. 9.
2001; 21210 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže, vpis 28. 9. 2001; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potre-
bščin iz papirja, vpis 28. 9. 2001; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja, vpis 28. 9. 2001; 21240 Proizvodnja
tapet, vpis 28. 9. 2001; 21250 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis
28. 9. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis
28. 9. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 28. 9. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 28. 9. 2001; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
28. 9. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
28. 9. 2001; 22210 Tiskanje časopisov,
vpis 28. 9. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo,
vpis 28. 9. 2001; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 28. 9. 2001; 22240 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
28. 9. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 28. 9. 2001; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 28. 9.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 28. 9. 2001; 23100 Proizvodnja
koksa, vpis 28. 9. 2001; 23200 Proizvod-
nja naftnih derivatov, vpis 28. 9. 2001;
23300 Proizvodnja jedrskega goriva, vpis
28. 9. 2001; 24110 Proizvodnja tehničnih
plinov, vpis 28. 9. 2001; 24120 Proizvod-
nja barvil in pigmentov, vpis 28. 9. 2001;
24130 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij, vpis 28. 9. 2001; 24140
Proizvodnja drugih organskih osnovnih ke-
mikalij, vpis 28. 9. 2001; 24150 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin, vpis 28. 9.
2001; 24160 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki, vpis 28. 9. 2001; 24170
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki, vpis 28. 9. 2001; 24200 Proizvod-
nja razkužil, pesticidov in drugih agrokemič-
nih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 24300 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov, vpis 28. 9.
2001; 24410 Proizvodnja farmacevtskih su-
rovin, vpis 28. 9. 2001; 24420 Proizvod-
nja farmacevtskih preparatov, vpis 28. 9.
2001; 24510 Proizvodnja mil in pralnih sre-
dstev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis
28. 9. 2001; 24520 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev, vpis 28. 9. 2001;
24610 Proizvodnja razstreliv, vpis 28. 9.
2001; 24620 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje, vpis 28. 9. 2001; 24630 Proizvod-
nja eteričnih olj, vpis 28. 9. 2001; 24640
Proizvodnja fotografskih kemikalij, vpis
28. 9. 2001; 24650 Proizvodnja neposne-
tih nosilcev zapisa, vpis 28. 9. 2001;
24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n., vpis 28. 9. 2001; 24700 Proiz-
vodnja umetnih vlaken, vpis 28. 9. 2001;
25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila, vpis 28. 9. 2001; 25120 Obnavlja-
nje in protektiranje gum za vozila, vpis 28. 9.
2001; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume, vpis 28. 9. 2001; 25210 Proizvo-

dnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas, vpis 28. 9. 2001; 25220 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas, vpis 28. 9.
2001; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plasti-
čnih mas za gradbeništvo, vpis 28. 9. 2001;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plasti-
čnih mas, vpis 28. 9. 2001; 26110 Proiz-
vodnja ravnega stekla, vpis 28. 9. 2001;
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla, vpis 28. 9. 2001; 26130 Proizvodnja
votlega stekla, vpis 28. 9. 2001; 26140
Proizvodnja steklenih vlaken, vpis 28. 9.
2001; 26150 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov, vpis 28. 9. 2001; 26210 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike, vpis
28. 9. 2001; 26220 Proizvodnja sanitarne
keramike, vpis 28. 9. 2001; 26230 Proiz-
vodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike, vpis 28. 9. 2001; 26240 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike, vpis
28. 9. 2001; 26250 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 26260
Proizvodnja ognjevzdržne keramike, vpis
28. 9. 2001; 26300 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic, vpis 28. 9. 2001;
26400 Proizvodnja strešnikov, opeke in
drugih keramičnih materialov za gradbeništ-
vo, vpis 28. 9. 2001; 26510 Proizvodnja
cementa, vpis 28. 9. 2001; 26520 Proiz-
vodnja apna, vpis 28. 9. 2001; 26530 Pro-
izvodnja mavca, vpis 28. 9. 2001; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo, vpis 28. 9. 2001; 26620 Proizvod-
nja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis
28. 9. 2001; 26630 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice, vpis 28. 9. 2001; 26640
Proizvodnja malte, vpis 28. 9. 2001; 26650
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta, vpis 28. 9. 2001; 26660 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca,
vpis 28. 9. 2001; 26700 Obdelava narav-
nega kamna, vpis 28. 9. 2001; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev, vpis 28. 9.
2001; 26820 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov, vpis 28. 9. 2001;
27100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin
(ECSC), vpis 28. 9. 2001; 27210 Proizvo-
dnja litoželeznih cevi, vpis 28. 9. 2001;
27220 Proizvodnja jeklenih cevi, vpis 28. 9.
2001; 27310 Hladno vlečenje, vpis 28. 9.
2001; 27320 Hladno valjanje ozkega tra-
ku, vpis 28. 9. 2001; 27330 Hladno profili-
ranje, vpis 28. 9. 2001; 27340 Vlečenje
žice, vpis 28. 9. 2001; 27350 Druga pri-
marna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin (zunaj ECSC), vpis 28. 9. 2001;
27410 Proizvodnja plemenitih kovin, vpis
28. 9. 2001; 27420 Proizvodnja aluminija,
vpis 28. 9. 2001; 27430 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra, vpis 28. 9. 2001;
27440 Proizvodnja bakra, vpis 28. 9.
2001; 27450 Proizvodnja drugih neželez-
nih kovin, vpis 28. 9. 2001; 27510 Litje
železa, vpis 28. 9. 2001; 27520 Litje jekla,
vpis 28. 9. 2001; 27530 Litje lahkih kovin,
vpis 28. 9. 2001; 27540 Litje drugih neže-
leznih kovin, vpis 28. 9. 2001; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov, vpis 28. 9. 2001; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 28. 9.
2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 28. 9.
2001; 28220 Proizvodnja radiatorjev in ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 28. 9.

2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje, vpis
28. 9. 2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja“, vpis 28. 9. 2001; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino, vpis 28. 9. 2001; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin, vpis 28. 9. 2001; 28520 Splošna me-
hanična dela, vpis 28. 9. 2001; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja, vpis 28. 9. 2001;
28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis
28. 9. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 28. 9. 2001; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja, vpis 28. 9. 2001;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod, vpis 28. 9. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske embala-
že, vpis 28. 9. 2001; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice, vpis 28. 9. 2001; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti, vpis 28. 9. 2001; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
28. 9. 2001; 29110 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila,
vpis 28. 9. 2001; 29120 Proizvodnja črpa-
lk in kompresorjev, vpis 28. 9. 2001;
29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis
28. 9. 2001; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije, vpis 28. 9. 2001; 29210 Proizvo-
dnja peči in gorilnikov, vpis 28. 9. 2001;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav, vpis 28. 9. 2001; 29230 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
za gospodinjstva, vpis 28. 9. 2001; 29240
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 29310 Proizvodnja
traktorjev, vpis 28. 9. 2001; 29320 Proiz-
vodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev, vpis 28. 9. 2001; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev, vpis 28. 9. 2001;
29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis
28. 9. 2001; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev, vpis 28. 9. 2001;
29530 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo, vpis 28. 9. 2001; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo, vpis 28. 9. 2001;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona, vpis 28. 9. 2001; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene, vpis 28. 9. 2001; 29600 Proizvod-
nja orožja in streliva, vpis 28. 9. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodi-
njskih aparatov, vpis 28. 9. 2001; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 28. 9. 2001;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev, vpis
28. 9. 2001; 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov, vpis 28. 9. 2001; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev, vpis 28. 9. 2001; 31200 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elekt-
rike, vpis 28. 9. 2001; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic, vpis
28. 9. 2001; 31400 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij, vpis 28. 9.
2001; 31500 Proizvodnja opreme za razs-
vetljavo in električnih svetilk, vpis 28. 9.
2001; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 28. 9. 2001;
31620 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n., vpis 28. 9. 2001; 32100 Proiz-
vodnja elektronk, elektronskih ventilov in
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drugih elektronskih komponent, vpis 28. 9.
2001; 32200 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih naprav, vpis 28. 9. 2001; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in s, vpis 28. 9. 2001; 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov, vpis 28. 9.
2001; 33200 Proizvodnja merilnih, kontro-
lnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen op, vpis 28. 9.
2001; 33300 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje, vpis 28. 9.
2001; 33400 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme, vpis 28. 9.
2001; 33500 Proizvodnja ur, vpis 28. 9.
2001; 34100 Proizvodnja motornih vozil,
vpis 28. 9. 2001; 34200 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic“, vpis 28. 9. 2001; 34300 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 28. 9. 2001;
35110 Gradnja in popravilo ladij, vpis 28. 9.
2001; 35120 Proizvodnja in popravilo čo-
lnov za razvedrilo in šport, vpis 28. 9. 2001;
35200 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil, vpis 28. 9. 2001; 35300 Proizvo-
dnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis 28. 9.
2001; 35410 Proizvodnja motornih koles,
vpis 28. 9. 2001; 35420 Proizvodnja ko-
les, vpis 28. 9. 2001; 35430 Proizvodnja
vozil za invalide, vpis 28. 9. 2001; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n., vpis 28. 9.
2001; 36110 Proizvodnja sedežnega pohi-
štva, vpis 28. 9. 2001; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 28. 9. 2001; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega, vpis 28. 9. 2001; 36140 Proiz-
vodnja drugega pohištva, d.n., vpis 28. 9.
2001; 36150 Proizvodnja žimnic, vpis
28. 9. 2001; 36210 Kovanje kovancev in
medalj, vpis 28. 9. 2001; 36220 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov, vpis 28. 9.
2001; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis
28. 9. 2001; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 36500 Proizvo-
dnja igralnih pripomočkov in igrač, vpis
28. 9. 2001; 36610 Proizvodnja bižuterije,
vpis 28. 9. 2001; 36620 Proizvodnja me-
tel in krtač, vpis 28. 9. 2001; 36630 Proiz-
vodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 28. 9.
2001; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov, vpis 28. 9. 2001; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov, vpis 28. 9. 2001; 40200 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži, vpis
28. 9. 2001; 40300 Oskrba s paro in toplo
vodo, vpis 28. 9. 2001; 41000 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode, vpis 28. 9.
2001; 45110 Rušenje objektov in zeme-
ljska dela, vpis 28. 9. 2001; 45120 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 28. 9.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
28. 9. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 28. 9. 2001; 45230 Gra-
dnja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov, vpis 28. 9. 2001; 45240 Hid-
rogradnja in urejanje voda, vpis 28. 9.
2001; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 28. 9. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 28. 9.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 28. 9.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sani-

tarne inštalacije, vpis 28. 9. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 28. 9.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 28. 9. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 28. 9.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
28. 9. 2001; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela, vpis 28. 9. 2001; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 28. 9.
2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 28. 9. 2001; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili, vpis
28. 9. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 28. 9. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 28. 9. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 28. 9. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
28. 9. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 28. 9. 2001; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in doda-
tno opremo za motorna vozila, vpis 28. 9.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 9.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 9.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 9.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 28. 9. 2001; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi, vpis
28. 9. 2001; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 28. 9. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 28. 9. 2001;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gra-
dbenega materiala, vpis 28. 9. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal, vpis 28. 9.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 28. 9.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
28. 9. 2001; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 9.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
28. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 9. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 28. 9. 2001; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 28. 9.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 28. 9. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 28. 9.
2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 28. 9. 2001; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
28. 9. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 28. 9.
2001; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 28. 9. 2001; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 28. 9. 2001; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
28. 9. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 28. 9. 2001; 51370 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,

vpis 28. 9. 2001; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 28. 9. 2001; 51390 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 28. 9.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 28. 9. 2001; 51430 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati, vpis 28. 9.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
28. 9. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 28. 9. 2001;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 28. 9. 2001; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 28. 9. 2001; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 28. 9. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
28. 9. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 28. 9.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 28. 9. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
28. 9. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 28. 9. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 28. 9. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 28. 9.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 28. 9. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 28. 9.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 28. 9. 2001; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 28. 9. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
28. 9. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 28. 9. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodaja-
lnah, vpis 28. 9. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
28. 9. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 28. 9.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 28. 9. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 28. 9.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 9.
2001; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili, vpis 28. 9. 2001; 52320
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toale-
tnimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 28. 9.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li, vpis 28. 9. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
28. 9. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 28. 9. 2001; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 28. 9.
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2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 28. 9. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 28. 9. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 28. 9. 2001; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
28. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 28. 9. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 28. 9. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 28. 9.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 28. 9.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 28. 9. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
28. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 28. 9. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 28. 9. 2001; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 28. 9. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
28. 9. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 28. 9. 2001; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
28. 9. 2001; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 28. 9. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
28. 9. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 28. 9. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 28. 9.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 28. 9. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 28. 9.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 28. 9.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 28. 9.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob go-
spodinjstev turistom, vpis 28. 9. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov, vpis 28. 9. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
28. 9. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 28. 9. 2001; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic, samopostrežnih restav-
racij, picerij, vpis 28. 9. 2001; 55303 De-
javnost slaščičarn, kavarn, vpis 28. 9.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 28. 9. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
28. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 28. 9.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 28. 9.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 28. 9. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 28. 9. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
28. 9. 2001; 60100 Železniški promet, vpis
28. 9. 2001; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 28. 9.
2001; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah, vpis 28. 9. 2001;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 28. 9.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
28. 9. 2001; 60230 Drug kopenski potni-
ški promet, vpis 28. 9. 2001; 60240 Cest-

ni tovorni promet, vpis 28. 9. 2001; 60300
Cevovodni transport, vpis 28. 9. 2001;
61100 Pomorski promet, vpis 28. 9. 2001;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 28. 9. 2001; 62100 Zračni promet na
rednih linijah, vpis 28. 9. 2001; 62200 Iz-
redni zračni promet, vpis 28. 9. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 28. 9. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 28. 9. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 28. 9. 2001; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu, vpis 28. 9. 2001; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu, vpis
28. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 28. 9.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 28. 9. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 28. 9.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 28. 9.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
28. 9. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
28. 9. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
28. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 28. 9. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
28. 9. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 28. 9. 2001; 70320 Upravljanje z nep-
remičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
28. 9. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 28. 9. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 28. 9.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem, vpis 28. 9. 2001; 71230 Dajanje zra-
čnih plovil v najem, vpis 28. 9. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 28. 9. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
28. 9. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 28. 9.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in op-
reme v najem, d.n., vpis 28. 9. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
28. 9. 2001; 71402 Dejavnost videotek,
vpis 28. 9. 2001; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe, vpis 28. 9.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 28. 9. 2001; 72200 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 28. 9. 2001; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 28. 9. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
28. 9. 2001; 72500 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav, vpis 28. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 28. 9.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja, vpis
28. 9. 2001; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 28. 9. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 28. 9.
2001; 73104 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju medicine, vpis
28. 9. 2001; 73201 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju družboslo-
vja, vpis 28. 9. 2001; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike, vpis 28. 9. 2001; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje, vpis 28. 9. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja, vpis 28. 9. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 28. 9. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizika-
lno, geokemično in drugo opazovanje, me-
ritve, kartiranje, vpis 28. 9. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje, vpis 28. 9. 2001; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 28. 9.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 28. 9. 2001; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
28. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 9. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis
28. 9. 2001; 74810 Fotografska dejavno-
st, vpis 28. 9. 2001; 74820 Pakiranje, vpis
28. 9. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 28. 9.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razm-
noževanje, vpis 28. 9. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 28. 9. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 28. 9. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 28. 9.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje, vpis
28. 9. 2001; 80102 Osnovnošolsko sploš-
no izobraževanje, vpis 28. 9. 2001; 80410
Dejavnost vozniških šol, vpis 28. 9. 2001;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol, vpis 28. 9. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 28. 9. 2001;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki, vpis 28. 9.
2001; 85143 Druge zdravstvene dejavno-
sti, d.n., vpis 28. 9. 2001; 85200 Veterina-
rstvo, vpis 28. 9. 2001; 85329 Druge soci-
alne dejavnosti, vpis 28. 9. 2001; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 28. 9.
2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov, vpis 28. 9. 2001; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki, vpis 28. 9. 2001;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav, vpis 28. 9. 2001; 90005 Druge deja-
vnosti javne higiene, vpis 28. 9. 2001;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.,
vpis 28. 9. 2001; 92110 Snemanje filmov
in videofilmov, vpis 28. 9. 2001; 92120
Distribucija filmov in videofilmov, vpis 28. 9.
2001; 92130 Kinematografska dejavnost,
vpis 28. 9. 2001; 92200 Radijska in televi-
zijska dejavnost, vpis 28. 9. 2001; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis
28. 9. 2001; 92320 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve, vpis 28. 9. 2001;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih pa-
rkov, vpis 28. 9. 2001; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n., vpis 28. 9. 2001;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij, vpis
28. 9. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 28. 9. 2001; 92512 Dejavnost arhi-
vov, vpis 28. 9. 2001; 92521 Dejavnost
muzejev, vpis 28. 9. 2001; 92522 Varstvo
kulturne dediščine, vpis 28. 9. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
28. 9. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis
28. 9. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč, vpis 28. 9. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
28. 9. 2001; 92712 Dejavnost igralnic, vpis
28. 9. 2001; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n., vpis 28. 9. 2001; 93010
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Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
28. 9. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 28. 9. 2001; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov, vpis 28. 9. 2001;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
28. 9. 2001; 93030 Pogrebna dejavnost,
vpis 28. 9. 2001; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa, vpis 28. 9. 2001; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
28. 9. 2001.

Razno: DEJAVNOST: J/67.130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posre-
dništvom, od tega samo menjalnice in za-
stavljanice in pod šifro K/74.120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske
dejavnosti.

NOVA GORICA

Rg-12579
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01567 z dne
17. 9. 2001 pod št. vložka 1/04134/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1666312
Firma: VI-VIN SAKSIDA vinogradništ-

vo, vinarstvo Zalošče d.o.o.
Skrajšana firma: VI-VIN SAKSIDA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zalošče 12/A, 5294 DORN-

BERK
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SAKSIDA JOŽEF, ZALO-

ŠČE 12/A, 5294 DORNBERK, vložek:
1.050.000, ne odgovarja, vstop 7. 9.
2001; SAKSIDA INGRID, ZALOŠČE 12/A,
5294 DORNBERK, vložek: 1.050.000, ne
odgovarja vstop 7. 9. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor SAKSIDA JOŽEF, ZALOŠČE 12/A,
5294 DORNBERK, imenovanje: 7. 9.
2001.

Dejavnost: 01131 Vinogradništvo, vpis
17. 9. 2001; 15410 Proizvodnja surovega
olja in maščob, vpis 17. 9. 2001; 15420
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob, vpis
17. 9. 2001; 15910 Proizvodnja žganih pi-
jač, vpis 17. 9. 2001; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja, vpis 17. 9. 2001; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis
17. 9. 2001; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 17. 9. 2001;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 9. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 17. 9. 2001.

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-13584
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00573 z
dne 24. 9. 2001 pod št. vložka
1/02156/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra
za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5895855

Firma: NOVAL, proizvodnja, trženje,
storitve d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: ULICA V. PREKOMORSKE BRI-
GADE 11, 9240 LJUTOMER

Osnovni kapital: 2.144.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obve-

znosti izbrisane družbe prevzame/jo: NO-
VAK TATJANA, ULICA V. PREKOMORSKE
BRIGADE 7, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.144.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 3.
1995.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pra-
vnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93,
v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega
registra v izreku sklepa navedeno gospoda-
rsko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove druž-
benikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane druž-
be. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Spremembe

CELJE

Rg-10630
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00915 z dne 1. 8. 2001
pri subjektu vpisa AVTO IVAN ŽGAJNER
ROGAŠKA podjetje za vzdrževanje, ob-
novo in prodajo motornih vozil d.o.o.,
sedež: Sp. Sečovo 14, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vpisanem pod vložno št.
1/05637/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe firme, skrajšane fir-
me, sedeža, spremem. in uskladitve dejav.
s SKD, sprem. osnovnega kapitala in poslo-
vnega deleža ter sprem. akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5774829
Firma: ŽIRO, Žgajner Ivan Rogaška,

podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽIRO, d.o.o.
Sedež: Kidričeva 55, 3250 ROGAŠKA

SLATINA
Osnovni kapital: 11.684.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽGAJNER IVAN, Sp. Sečo-

vo 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vložek:
11.684.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 3.
1993.

Dejavnost: 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 1. 8. 2001;
24300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov, vpis 1. 8. 2001; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila, vpis 1. 8. 2001;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas, vpis 1. 8. 2001;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 1. 8. 2001; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
vpis 1. 8. 2001; 25240 Proizvodnja drugih

izdelkov iz plastičnih mas, vpis 1. 8. 2001;
26120 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla, vpis 1. 8. 2001; 26150 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov, vpis 1. 8. 2001; 26640
Proizvodnja malte, vpis 1. 8. 2001; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, vpis 1. 8. 2001; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 1. 8.
2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 1. 8.
2001; 28520 Splošna mehanična dela, vpis
1. 8. 2001; 34300 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje, vpis 1. 8. 2001; 36110 Proizvod-
nja sedežnega pohištva, vpis 1. 8. 2001;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega, vpis
1. 8. 2001; 36130 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega, vpis 1. 8.
2001; 37100 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov, vpis 1. 8. 2001; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
1. 8. 2001; 45210 Splošna gradbena dela,
vpis 1. 8. 2001; 45220 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela, vpis 1. 8. 2001; 45310
Električne inštalacije, vpis 1. 8. 2001;
45320 Izolacijska dela, vpis 1. 8. 2001;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije, vpis 1. 8. 2001; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 1. 8. 2001;
45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
1. 8. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, vpis 1. 8. 2001;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 1. 8.
2001; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 1. 8. 2001; 45450 Druga zaklju-
čna gradbena dela, vpis 1. 8. 2001; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
1. 8. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 1. 8. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
1. 8. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 1. 8. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
1. 8. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 1. 8. 2001; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno op-
remo za motorna vozila, vpis 1. 8. 2001;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la, vpis 1. 8. 2001; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 1. 8. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
1. 8. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
1. 8. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 1. 8. 2001; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
1. 8. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
1. 8. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 1. 8.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
1. 8. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 1. 8. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 1. 8. 2001; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami, vpis 1. 8. 2001; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
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nimi izdelki, vpis 1. 8. 2001; 51370 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, zači-
mbami, vpis 1. 8. 2001; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 1. 8. 2001; 51390 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 1. 8. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
1. 8. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 1. 8. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 1. 8.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 1. 8.
2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 1. 8. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
1. 8. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 1. 8.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 1. 8. 2001; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 1. 8. 2001;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 1. 8.
2001; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 1. 8.
2001; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 1. 8. 2001; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 1. 8. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 1. 8. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 1. 8. 2001; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 1. 8. 2001; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi, vpis 1. 8. 2001; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov, vpis 1. 8.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov, vpis 1. 8. 2001; 55210 Dejav-
nost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 1. 8. 2001; 55220 Dejavnost ka-
mpov, vpis 1. 8. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 1. 8. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 1. 8. 2001; 55233 Dejavnost od-
dajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
1. 8. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 1. 8.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 1. 8. 2001; 55301 Dejavno-
st restavracij in gostiln, vpis 1. 8. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
strežnih restavracij, picerij, vpis 1. 8. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
1. 8. 2001; 55304 Dejavnost premičnih go-
stinskih obratov, vpis 1. 8. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 1. 8. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov,
vpis 1. 8. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
1. 8. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 1. 8.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 1. 8. 2001; 55510 De-
javnost menz, vpis 1. 8. 2001; 55520 Prip-
rava in dostava hrane (catering), vpis 1. 8.
2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
1. 8. 2001; 63120 Skladiščenje, vpis 1. 8.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 1. 8. 2001; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 1. 8.

2001; 70320 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi, vpis 1. 8.
2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 1. 8. 2001; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 1. 8. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 1. 8. 2001; 72400 Deja-
vnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 1. 8. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 1. 8. 2001; 74400 Og-
laševanje, vpis 1. 8. 2001; 74700 Čišče-
nje stavb, vpis 1. 8. 2001; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje, vpis 1. 8.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 1. 8. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 1. 8. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
1. 8. 2001; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov, vpis 1. 8. 2001; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki, vpis 1. 8. 2001;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih pa-
rkov, vpis 1. 8. 2001; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n., vpis 1. 8. 2001;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čisti-
lnic, vpis 1. 8. 2001; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov, vpis 1. 8. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 1. 8.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov, vpis 1. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 20. 4. 2001.

Razno: Opombe: - pri šifri G/51.180
vse razen farmacevtskih izdelkov

Rg-11242
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00003 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa HOTELI ROGA-
ŠKA SLATINA d.o.o., sedež: Zdraviliški
trg 14, 3250 ROGAŠKA SLATINA,
vpisanem pod vložno št. 1/06789/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mbe družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža in spremembe poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična številka: 1270826
Ustanovitelji: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA,

D.D., Zdraviliški trg 14, 3250 ROGAŠKA
SLATINA, vložek: 300.000 SIT, ne odgova-
rja, izstop: 19. 12. 2000; SLOVENSKA IN-
VESTICIJSKA BANKA D.D., Čopova 38,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1998.

Rg-11800
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03211 z dne 10. 9. 2001
pri subjektu vpisa INGRAD VNG Družba za
visoke in nizke gradnje, d.d., sedež: Lava
7, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/04055/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe dejavnosti ter spreme-
mbe statuta s temile podatki:

Matična številka: 5609895
Dejavnost: 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 10. 9. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 10. 9.
2001; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati,
vpis 10. 9. 2001; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom, vpis 10. 9. 2001; 6521
Finančni zakup (leasing), vpis 10. 9. 2001;

7133 Dajanje pisarniške in računalniške op-
reme v najem, vpis 10. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 22. 11. 1999.

Rg-12550
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01188 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa MLEKARNA CE-
LEIA, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.,
sedež: Arja vas 92, 3301 PETROVČE,
vpisanem pod vložno št. 1/00536/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mbe družbenika s temile podatki:

Matična številka: 5150957
Ustanovitelji: PID KMEČKA DRUŽBA,

Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ste-
gne 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
119.474.081 SIT, ne odgovarja, izstop:
3. 1. 2001; KMEČKA DRUŽBA HOLDING,
finančna družba, d.d., Stegne 21, 1000
LJUBLJANA, vložek: 119.474.081 SIT, ne
odgovarja, vstop: 3. 1. 2001.

Rg-12577
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01559 z dne 18. 9. 2001
pri subjektu vpisa LIMAKS zastopanje,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 36, 3000 CE-
LJE, vpisanem pod vložno št. 1/06059/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe sedeža, spremembe družbenikov in
poslovnih deležev, povečanja osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe ter spremembe dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5850061
Sedež: Popovičeva ulica 2, 3000 CE-

LJE
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: JANEŽIČ JOŽE, Aškerče-

va 15, 3000 CELJE, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4. 1994; LI-
MAKS, zastopanje, d.o.o., Popovičeva uli-
ca 2, 3000 CELJE, vložek: 3.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 6. 7. 2001.

Rg-12604
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02019 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa KEMECO consul-
ting in mednarodna trgovina, d.o.o. Ce-
lje, Partizanska 49, sedež: Partizanska
49, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/04544/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembe družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5654084
Osnovni kapital: 3.169.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENASI JANEZ, Partizan-

ska cesta 49, 3000 CELJE, vložek:
2.535.200 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6.
1992; LENASI MATEJ, Stara c. 9, 3000
CELJE, vložek: 633.800 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 29. 9. 1992.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 8. 2001.

Rg-13026
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03703 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa INTERMARK trgo-
vina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sloven-
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ske Konjice, Mlinska cesta 11/a, sedež:
Mlinska cesta 11/a, 3210 SLOVENSKE
KONJICE, vpisanem pod vložno št.
1/02675/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanja osnov. kap. iz sredstev
družbe, spremembe zastopnika, družbene
pogodbe, družbenika zaradi odsvoj. posl.
del. ter spremembe in uskl. dejav. s SKD s
temile podatki:

Matična številka: 5490286
Osnovni kapital: 5.522.000,00 SIT
Ustanovitelji: KAČIČNIK MARKO, Mlin-

ska cesta 11/a, 3210 SLOVENSKE KO-
NJICE, vložek: 1.656.600 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 16. 11. 1990; KAČIČNIK TERE-
ZIJA, Mlinska cesta 11/a, 3210 SLOVEN-
SKE KONJICE, vložek: 2.208.800 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 6. 1994; KAČIČNIK
MIHAEL, Mlinska cesta 11/a, 3210 SLO-
VENSKE KONJICE, vložek: 1.656.600 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 9. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist KAČIČNIK TEREZIJA, Mlinska cesta
11/a, 3210 SLOVENSKE KONJICE, ime-
novanje: 5. 9. 2000.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 27. 9. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
27. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 27. 9. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 27. 9. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 27. 9. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 27. 9.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 27. 9. 2001; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 27. 9. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 27. 9. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 27. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 27. 9.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 27. 9. 2001; 51110 Pos-
redništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
27. 9. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 27. 9. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
27. 9. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 27. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
27. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 27. 9. 2001; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 27. 9. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 27. 9. 2001; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
27. 9. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 27. 9. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ra-
stlinami, vpis 27. 9. 2001; 51230 Trgovina
na debelo z živimi živalmi, vpis 27. 9. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 27. 9. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 27. 9.

2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 27. 9. 2001; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi izde-
lki, vpis 27. 9. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 27. 9.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 27. 9.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 27. 9. 2001; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, sla-
dkornimi izdelki, vpis 27. 9. 2001; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami, vpis 27. 9. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 27. 9. 2001;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
27. 9. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 27. 9. 2001; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
27. 9. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 27. 9. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 27. 9. 2001; 51450 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
27. 9. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 27. 9.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 27. 9.
2001; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, vpis 27. 9. 2001; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo, vpis 27. 9.
2001; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje, vpis 27. 9. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 27. 9. 2001; 51560 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 27. 9.
2001; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 27. 9. 2001; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
27. 9. 2001; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 27. 9. 2001; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo, vpis 27. 9. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 27. 9. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 27. 9.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 27. 9. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 27. 9. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 27. 9. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 27. 9. 2001; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, vpis 27. 9. 2001; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
27. 9. 2001; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 27. 9. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
27. 9. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
27. 9. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 27. 9. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 27. 9. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 27. 9. 2001;

52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
27. 9. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 27. 9. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 27. 9. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 27. 9. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 27. 9.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 27. 9. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 27. 9. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 27. 9. 2001; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami, vpis
27. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 27. 9. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 27. 9. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 27. 9.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 27. 9.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 27. 9. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
27. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 27. 9. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 27. 9. 2001; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 27. 9. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
27. 9. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 27. 9. 2001; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
27. 9. 2001; 52630 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, vpis 27. 9. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 27. 9. 2001; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
27. 9. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 27. 9. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 27. 9. 2001; 55210 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 27. 9. 2001; 55220 Dejavnost kam-
pov, vpis 27. 9. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 27. 9. 2001; 55232 Dejavno-
st turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, vpis 27. 9. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
27. 9. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 27. 9. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 27. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 27. 9.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kava-
rn, vpis 27. 9. 2001; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov, vpis 27. 9. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 27. 9. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih ob-
ratov, vpis 27. 9. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 27. 9. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 27. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 27. 9. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 27. 9. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 27. 9. 2001; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah, vpis
27. 9. 2001; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah, vpis 27. 9.
2001; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis
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27. 9. 2001; 60220 Dejavnost taksistov,
vpis 27. 9. 2001; 60230 Drug kopenski
potniški promet, vpis 27. 9. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 27. 9. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 27. 9. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 27. 9. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 27. 9. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 27. 9. 2001; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij, vpis 27. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 27. 9. 2001; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 27. 9.
2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 27. 9. 2001; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem, vpis 27. 9. 2001;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis
27. 9. 2001; 71230 Dajanje zračnih plovil
v najem, vpis 27. 9. 2001; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
27. 9. 2001; 71320 Dajanje gradbenih st-
rojev in opreme v najem, vpis 27. 9. 2001;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem, vpis 27. 9. 2001; 71340
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 27. 9. 2001; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah, vpis 27. 9. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 27. 9. 2001; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 27. 9. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 27. 9. 2001; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, vpis 27. 9. 2001;
72600 Druge računalniške dejavnosti, vpis
27. 9. 2001; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 27. 9. 2001; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja, vpis 27. 9.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 27. 9. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 27. 9. 2001; 74700 Čiščenje
stavb, vpis 27. 9. 2001; 74820 Pakiranje,
vpis 27. 9. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
27. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 27. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
27. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 27. 9. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 27. 9. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 27. 9. 2001; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
vpis 27. 9. 2001; 92330 Dejavnost sejmi-
šč in zabaviščnih parkov, vpis 27. 9. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 27. 9. 2001; 92610 Obratovanje špo-
rtnih objektov, vpis 27. 9. 2001; 92621
Dejavnost marin, vpis 27. 9. 2001; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
vpis 27. 9. 2001; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 27. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 5. 9. 2000.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti 74.120
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-13029
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03918 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa KONGRAD grad-
beno, obrtno, instalacijsko in proizvod-
no podjetje d.d., sedež: Tovarniška 3,

3210 SLOVENSKE KONJICE, vpisanem
pod vložno št. 1/00456/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: spremembe članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5069009
Člani nadzornega sveta: LOGAR CIRIL,

izstop 29. 10. 1999; ŠPES IVAN, vstop
29. 10. 1999.

Rg-13085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00514 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa KOVINOTEHNA
mednarodno trgovsko podjetje, d.d., Ce-
lje, Mariborska 7, sedež: Mariborska 7,
3000 CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/01098/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična številka: 5099501
Člani nadzornega sveta: KASTELIC JA-

NEZ, izstop 7. 2. 2001; ŽLOF ROMANA,
izstop 7. 2. 2001; TANKO JOŽE, izstop 7. 2.
2001; MAROT MARIJA, vstop 7. 2. 2001;
VLAHOVIĆ LORETA, vstop 7. 2. 2001; PET-
KOVIČ ANGELCA, vstop 7. 2. 2001.

Rg-13086
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00540 z dne 2. 10. 2001
pri subjektu vpisa KOVINOTEHNA medna-
rodno trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, sedež: Mariborska 7, 3000 CE-
LJE, vpisanem pod vložno št. 1/01098/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spreme-
mbe zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5099501
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-

s. uprave BURJA ALOJZ, Blejska cesta 13,
Zasip, 4260 BLED, razrešitev: 23. 2. 2001,
zastopa brez omejitev; preds. uprave BER-
TONCELJ MARTA, Glavna cesta 7, Kovor,
4290 TRŽIČ, imenovanje: 23. 2. 2001.

Rg-13166
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01343 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa KA-PIS podjetje
za trgovino in inženiring, d.o.o., sedež:
Novo Celje 8, 3301 PETROVČE,
vpisanem pod vložno št. 1/05556/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembe firme ter spremembe akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5856965
Firma: KAPIS Mednarodno podjetje za

proizvodnjo in prodajo kablov, d.o.o.
Skrajšana firma: KAPIS d.o.o.
Osnovni kapital: 53.451.900,00 SIT
Ustanovitelji: PIKL IZTOK, Goriška 38,

3320 VELENJE, vložek: 53.451.900 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 1994.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 6. 2001.

Rg-13167
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01350 z dne 24. 9. 2001
pri subjektu vpisa CELJSKI PLINI CELJE
proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
sedež: Plinarniška ul. 1, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/06484/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: vpisa pri-
pojitve pri prevzeti družbi s temile podatki:

Matična številka: 5949017
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skup-

ščine z dne 28. 5. 2001 o pripojitvi k družbi
Istragas, podjetje za naftne in tehnične pli-
ne d.o.o. Koper, Sermin 8a na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 28. 5. 2001. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-13185
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01639 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa URANKAR INVE-
ST, gradbeništvo, investicije, turizem,
d.o.o., sedež: Delavska ul. b.š., 3000 CE-
LJE, vpisanem pod vložno št. 1/07215/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe sedeža in spremembe akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 1540653
Sedež: Delavska ulica 23, 3000 CE-

LJE
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi d.o.o. z dne 17. 7. 2001.

Rg-13206
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01931 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZASKO proizvod-
nja, trgovina in storitve d.o.o. Radeče,
sedež: Hotemež 33, 1433 RADEČE,
vpisanem pod vložno št. 1/05218/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
poveč. vložkov družbenikov, spremembe in
uskladitve dejavnosti s SKD ter spremembe
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5726743
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZAHRASTNIK JANEZ, Ho-

temež 33, 1433 RADEČE, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1994; ZAHRASTNIK MIHAELA, Hotemež
33, 1433 RADEČE, vložek: 1.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 1. 1994.

Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo, iz-
bris 27. 9. 2001; 01300 Mešano kmetijst-
vo, vpis 27. 9. 2001; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili, izbris 27. 9. 2001; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
27. 9. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 27. 9. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 27. 9. 2001; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 27. 9. 2001; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 27. 9. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
27. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 27. 9. 2001; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., izbris 27. 9. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 27. 9.
2001; 5530 Gostinske storitve prehrane,
izbris 27. 9. 2001; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 27. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 27. 9. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 27. 9.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 27. 9. 2001; 55305 De-
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javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 27. 9. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
27. 9. 2001; 5540 Točenje pijač in napit-
kov, izbris 27. 9. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 27. 9. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 27. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 27. 9. 2001;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, izbris 27. 9. 2001;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 27. 9. 2001;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
izbris 27. 9. 2001; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 27. 9. 2001;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris
27. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
27. 9. 2001; 7484 Druge raznovrstne pos-
lovne dejavnosti, izbris 27. 9. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
27. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 27. 9. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 27. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 9. 2001.

Razno: Opombe: - pri šifri K/74.140
vse razen arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med manegerji in delavci

Rg-13233
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02284 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa STC - INTERFRU-
CT Trgovska družba d.o.o. Celje, sedež:
Kidričeva 36, 3000 CELJE, vpisanem pod
vložno št. 1/06908/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: povečanja osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembe zastop-
nika in spremembe meje pooblastil zastop-
nika s temile podatki:

Matična številka: 1358928
Osnovni kapital: 278.040.000,00 SIT
Ustanovitelji: STC SKLADIŠČNO TRAN-

SPORTNI CENTER CELJE storitve, špedi-
cija in trgovina, d.d., Kidričeva 36, 3000
CELJE, vložek: 136.240.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 12. 1998; INTERFRU-
CKT KTF. BUDAPEST, Nagyvasartelep, BU-
DIMPEŠTA, vložek: 141.800.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 10. 12. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor VUKOTIĆ IGOR, Miklošičeva 1, 3000
CELJE, razrešitev: 31. 1. 2001, zastopa
skupno z drugim direktorjem; direktor RU-
TAR FRANC, Mlaka pri Kranju, Na griču 57,
4000 KRANJ, razrešitev: 2. 4. 2001, za-
stopa skupno z drugim direktorjem; direktor
RUTAR FRANC, Mlaka pri Kranju, Na griču
57, 4000 KRANJ, imenovanje: 2. 4. 2001,
zastopa posamično.

Rg-13244
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02508 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa GLIN POHIŠTVO
Tovarna pohištva in opreme d.o.o. NA-
ZARJE, sedež: Lesarska 10, 3331 NA-
ZARJE, vpisanem pod vložno št.
1/03442/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa predloga za začetek postop-
ka prisilne por. s temile podatki:

Matična številka: 5563208

Razno: Vpiše se predlog za začetek po-
stopka prisilne poravnave, ki ga je pri tem
sodišču pod opr. št. St 59/2001 z dne 21. 9.
2001 vložila družba GLIN POHIŠTVO, Tovar-
na pohištva in opreme d.o.o., Nazarje.

KOPER

Rg-11354
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00761 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa KOPERINVEST,
d.o.o. Podjetje za gradnjo in prenovo
stanovanj in poslovnih prostorov, sedež:
Ferrarska 14, 6000 KOPER, vpisanem
pod vložno št. 1/02350/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: sprememba druž-
benikov s temile podatki:

Matična številka: 5512425
Ustanovitelji: BARAGA BOGOMIR, Emilia

Driolia 11, 6310 IZOLA, vložek: 692.640
SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 12. 2000; GA-
LEB GRADBENIŠTVO d.o.o. Izola, Industrij-
ska cesta 2E, 6310 IZOLA, vložek: 692.640
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 12. 2000.

Rg-12522
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/00974 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa LUŠA, podjetje za
organizacijske, finančno-računovodske
in knjigovodske storitve, d.o.o., Izola,
sedež: Ulica svobode 8, 6310 IZOLA,
vpisanem pod vložno št. 1/03352/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov družbeni-
kov s temile podatki:

Matična številka: 5653932
Osnovni kapital: 6.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUŠA DAVORKA, Ulica svo-

bode 8, 6310 IZOLA, vložek: 2.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 8. 1992; LUŠA
ZVEZDAN, Ulica svobode 8, 6310 IZOLA,
vložek: 2.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 5. 1993; LUŠA TINA, Ulica svobode 8,
6310 IZOLA, vložek: 2.000.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 5. 1993.

Rg-12610
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s skle-

pom Srg št. 2001/02222 z dne 20. 9. 2001
pri subjektu vpisa AVAL, finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Pristaniška ul. 8, 6000 KO-
PER, vpisanem pod vložno št. 1/02711/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, spremem-
ba bivališča ustanoviteljev in zastopnikov, raz-
širitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5559413
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: FABJAN VALERIJA, Kozino-

va ulica 30, Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek:
2.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1.
1992; FABJAN ALOJZ, Kozinova ulica 30,
Lucija, 6320 PORTOROŽ, vložek: 2.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 1. 1992.

Dejavnost: 6110 Pomorski promet, vpis
20. 9. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepremi-
čnin v najem, vpis 20. 9. 2001; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem, vpis 20. 9. 2001.

Rg-13186
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01648 z dne 1. 10.

2001 pri subjektu vpisa BOLNIŠNICA ZA
ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Po-
stojna, sedež: Prečna 4, 6230 POSTOJ-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/04222/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5779197000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik MERLO ALEKSANDER, Ljubljanska
6, 6230 POSTOJNA, razrešitev: 8. 5.
2001, zastopa kot v.d. direktorja, brez ome-
jitev; direktor PLEŠKO MLAKAR ALENKA,
Reška cesta 4, 6258 PRESTRANEK, ime-
novanje: 9. 5. 2001.

Rg-13210
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01970 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa TRANSAVTO PO-
STOJNA, Podjetje za prevoz blaga v jav-
nem cestnem prometu, d.d., sedež: Tr-
žaška cesta 61, 6230 POSTOJNA,
vpisanem pod vložno št. 1/00328/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: vpis skle-
pa o povečanju osnovnega kapitala z vložki
s temile podatki:

Matična številka: 5143667
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skup-

ščine z dne 5. 7. 2001, da se osnovni kapi-
tal družbe skladno s 310. členom ZGD po-
veča iz zneska 179.344.000,00 SIT za
64.762.000,00 SIT, tako, da po izvršenem
povečanju znaša 244.106.000,00 SIT. De-
lnice lahko vpiše in vplača delničar VIATOR
& VEKTOR d.d., Dolenjska cesta 244, Lju-
bljana, tako, da izroči oziroma prenese na
družbo kot stvarni vložek tovorna in priklop-
na vozila. Tolarska vrednost stvarnega vlož-
ka znaša na dan cenitve z dne 6. 3. 2001
64.762.000,00 SIT.

Rg-13215
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01989 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa TRANSAVTO PO-
STOJNA, Podjetje za prevoz blaga v jav-
nem cestnem prometu, d.d., sedež: Tr-
žaška cesta 61, 6230 POSTOJNA,
vpisanem pod vložno št. 1/00328/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala z vložki, spremem-
ba članov nadzornega sveta, spremembe
statuta s temile podatki:

Matična številka: 5143667
Osnovni kapital: 244.106.000,00 SIT
Člani nadzornega sveta: KOŠNIK SRE-

ČKO, PREDSEDNIK, izstop 5. 7. 2001;
GLAŽAR FRANC, NAMESTNIK PRED, iz-
stop 5. 7. 2001; ČOTAR SILVESTER, iz-
stop 5. 7. 2001; MEZE LJUDMILA, izstop
5. 7. 2001; PIŠLJAR LEON, izstop 5. 7.
2001; ŠTEMBERGER STANKO, izstop
5. 7. 2001; HOFBAUER ERIK, PREDSED-
NIK, vstop 5. 7. 2001; MARUŠIČ ANTON,
vstop 5. 7. 2001; MIHELIČ FRANC, vstop
5. 7. 2001; TRSTENJAK VIKTOR, NAM.
PREDSED, vstop 5. 7. 2001; DELOST
MIRA, vstop 5. 7. 2001; SMRDEL MAR-
JAN, vstop 5. 7. 2001.

Skupščinski sklep: Spremembe statuta
z dne 5. 7. 2001.

Rg-13237
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02435 z dne 1. 10.
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2001 pri subjektu vpisa HARPHA SEA Pod-
jetje za inženiring, proizvodnjo in sveto-
vanje d.o.o. Koper, sedež: Čevljarska 8,
6000 KOPER, vpisanem pod vložno št.
1/04550/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: uskladitev in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 5815541
Dejavnost: 2214 Izdajanje posnetih nosi-

lcev zvočnega zapisa, vpis 1. 10. 2001;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis
1. 10. 2001; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov, vpis 1. 10. 2001; 2852 Splošna
mehanična dela, vpis 1. 10. 2001; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne name-
ne, vpis 1. 10. 2001; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila, vpis
1. 10. 2001; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in teleg-
rafskih naprav, vpis 1. 10. 2001; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, naprav in opreme za snemanje in pred-
vajanje zvoka in s, vpis 1. 10. 2001; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotogra-
fske opreme, vpis 1. 10. 2001; 3430 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 1. 10. 2001;
3511 Gradnja in popravilo ladij, vpis 1. 10.
2001; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport, vpis 1. 10. 2001; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za og-
revanje, vpis 1. 10. 2001; 5170 Druga trgo-
vina na debelo, vpis 1. 10. 2001; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 1. 10. 2001; 6322 Druge pomo-
žne dejavnosti v vodnem prometu, vpis 1. 10.
2001; 6420 Telekomunikacije, vpis 1. 10.
2001; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 1. 10. 2001; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
1. 10. 2001; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti, vpis 1. 10. 2001;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine, vpis 1. 10. 2001;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja, vpis 1. 10.
2001; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike, vpis
1. 10. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 1. 10. 2001; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, vpis 1. 10.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 1. 10. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje, vpis 1. 10. 2001; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 1. 10. 2001; 74400 Og-
laševanje, vpis 1. 10. 2001; 7481 Fotograf-
ska dejavnost, vpis 1. 10. 2001; 74831 Pre-
vajanje, vpis 1. 10. 2001; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje, vpis 1. 10.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la, vpis 1. 10. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 1. 10.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 1. 10. 2001; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n., vpis 1. 10. 2001; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 1. 10.
2001.

Rg-13257
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/02646 z dne 2. 10.

2001 pri subjektu vpisa IŠA BAJRAMOSKI
IN BAJRAMOSKI gradbena in trgovinska
družba, d.n.o., sedež: Župančičeva 11,
6330 PIRAN, vpisanem pod vložno št.
1/06118/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: poprava sklepa Srg 1813/2001 z
dne 1. 10. 2001 z vpisom pravilnih imen
prokuristov s temile podatki:

Matična številka: 1636766
Skrajšana firma: IŠA BAJRAMOSKI IN

BAJRAMOSKI
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist BAJRAMOSKI IDRIS, Podgorci b.š.,
STRUGA, MAKEDONIJA, imenovanje:
15. 5. 2001; prokurist BAJRAMOSKI AZIS,
Podgorci b.š., STRUGA, MAKEDONIJA,
imenovanje: 15. 5. 2001.

KRANJ

Rg-11425
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01822 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa PREVOZNIK GO-
RENJSKE - OBRTNA ZADRUGA NAKLO
Z O.O., sedež: CVETLIČNA 10, 4202 NA-
KLO, vpisanem pod vložno št.
1/05503/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: RAZŠIRITEV IN USKLADITEV DE-
JAVNOSTI S STANDARDNO KLASIFIKACI-
JO DEJAVNOSTI, s temile podatki:

Matična številka: 5090407
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor POTOČNIK IGOR, HRASTJE 16,
4000 KRANJ, imenovanje: 11. 1. 1994,
zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 28. 8. 2001.

Rg-11963
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01671 z dne 11. 9.
2001 pri subjektu vpisa METIS, podjetje
za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Zg. Gorje, sedež: ZG. GORJE 7, 4247
ZG. GORJE, vpisanem pod vložno št.
1/04818/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: POVEČANJE OSNOVNEGA KAPI-
TALA, SPREMEMBA POSLOVNEGA DELE-
ŽA, RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI IN USKLA-
DITEV DEJAVNOSTI S STANDARDNO KLA-
SIFIKACIJO DEJAVNOSTI s temile podatki:

Matična številka: 5765072
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČATAKOVIČ MINA, ZG. GO-

RJE 7, 4246 ZG. GORJE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 5. 1993.

Dejavnost: 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 11. 9. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 11. 9. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 11. 9. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 11. 9. 2001; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 11. 9.
2001; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki, vpis 11. 9. 2001;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
11. 9. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 11. 9. 2001; 52461 Trgovina

na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 11. 9.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 11. 9.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 11. 9. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 11. 9. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
11. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
11. 9. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 11. 9. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 11. 9. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 11. 9. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
11. 9. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 11. 9. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi iz-
delki, vpis 11. 9. 2001; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo, vpis
11. 9. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
11. 9. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 11. 9. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 11. 9.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, vpis 11. 9. 2001; 55302 Dejavno-
st okrepčevalnic, izbris 11. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 11. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
11. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 11. 9.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 11. 9.
2001; 6022 Dejavnost taksistov, vpis 11. 9.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, vpis
11. 9. 2001; 6311 Prekladanje, vpis 11. 9.
2001; 6312 Skladiščenje, vpis 11. 9. 2001.

Rg-12472
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00481 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa TIPS, podjetje za
proizvodnjo izdelkov za gradbeništvo in
rekreacijo, trgovino in zunanja trgovina,
posre- dovanje in zastopanje, d.o.o.,
sedež: VALJAVČEVA 22, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/01141/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA OSNOVNEGA KAPITALA, SPRE-
MEMBA VLOŽKA DRUŽBENIKA, SPREME-
MBA NASLOVA DRUŽBENIKA IN ZASTOP-
NIKA s temile podatki:

Matična številka: 5363047
Osnovni kapital: 2.119.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRISLAN DEMETER, DO-

BRAVICA 44, 1292 IG, vložek: 2.119.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 4. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PRISLAN DEMETER, DOBRAVICA
44, 1292 IG, imenovanje: 18. 4. 1990, za-
stopa brez omejitev.

Rg-12476
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00549 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa SKSM, SAJE &
SAJE, družba za izdelavo in popravilo
kovinskih izdelkov trgovino, storitve, ma-
rketing in zastopanje Kranj d.n.o., sedež:
ŠMIDOVA 11, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/02392/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: SPREMEMBA DE-
JAVNOSTI IN USKLADITEV DEJAVNOSTI S
STANDARDNO KLASIFIKACIJO DEJAVNO-
STI s temile podatki:
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Matična številka: 5503485
Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih

konstrukcij in njihovih delov, vpis 20. 9.
2001; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva, vpis 20. 9. 2001; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev, vpis 20. 9. 2001; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje, vpis 20. 9. 2001; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; praš-
na metalurgija“, vpis 20. 9. 2001; 2852 Sp-
lošna mehanična dela, vpis 20. 9. 2001;
28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis
20. 9. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 20. 9. 2001; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja, vpis 20. 9. 2001; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in pod-
obnih posod, vpis 20. 9. 2001; 28720 Pro-
izvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
20. 9. 2001; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 20. 9. 2001; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 20. 9.
2001; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 20. 9.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, vpis 20. 9.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohišt-
va, gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 20. 9. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 20. 9. 2001; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati, vpis 20. 9. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 20. 9. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 20. 9. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 20. 9. 2001; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki, vpis 20. 9. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 20. 9. 2001; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo, vpis 20. 9. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 20. 9. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah, vpis 20. 9. 2001; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom, vpis 20. 9.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 20. 9. 2001; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom, vpis
20. 9. 2001; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, vpis 20. 9.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 9.
2001.

Rg-12584
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01717 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa RODEX, proizvod-
nja s trgovino, Železniki, d.o.o., sedež:
DAŠNICA 14, 64228 ŽELEZNIKI,
vpisanem pod vložno št. 1/03934/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPRE-
MEMBA FIRME, SKRAJŠANE FIRME, SE-
DEŽA, OSNOVNEGA KAPITALA, DELEŽA
DRUŽBENIKA, USKLADITEV DEJAVNOSTI
S KLASIFIKACIJO, SPREMEMBA AKTA O
USTAN s temile podatki:

Matična številka: 5664365
Firma: RODEX, d.o.o., Proizvodno tr-

govsko podjetje

Skrajšana firma: RODEX d.o.o.
Sedež: VINCARJE 26, 4220 ŠKOFJA

LOKA
Osnovni kapital: 15.180.392,00 SIT
Ustanovitelji: ŽITNIK DANICA, DAŠNICA

14, 4228 ŽELEZNIKI, vložek: 15.180.392
SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 6. 1992.

Dejavnost: 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 20. 9.
2001; 28520 Splošna mehanična dela, vpis
20. 9. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 20. 9. 2001; 28750 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
20. 9. 2001; 29130 Proizvodnja pip in ve-
ntilov, vpis 20. 9. 2001; 31100 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in transfo-
rmatorjev, vpis 20. 9. 2001; 33200 Proiz-
vodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in nap-
rav, razen op, vpis 20. 9. 2001; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje, vpis 20. 9. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 20. 9. 2001; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 20. 9. 2001; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 20. 9. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 20. 9.
2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
20. 9. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 20. 9. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
20. 9. 2001; 63400 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, vpis 20. 9. 2001; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
20. 9. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 20. 9. 2001; 70320 Upravljanje z nep-
remičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
20. 9. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n., vpis 20. 9. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 20. 9. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 21. 6. 2001.

Rg-12623
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/02471 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa PLAMEN KROPA,
tovarna vijakov, d.o.o. - V STEČAJU,
sedež: KROPA, 4245 KROPA, vpisanem
pod vložno št. 1/00034/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: ZAZNAMBA SKLE-
PA O ZAKLJUČKU STEČAJNEGA POSTO-
PKA s temile podatki:

Matična številka: 5035201
Razno: Vpiše se zaznamba sklepa, opr.

št. St 11/97-819 z dne 11. 9. 2001, s
katerim se stečajni postopek nad dolžni-
kom zaključi.

Rg-12624
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/02472 z dne 13. 9. 2001
pri subjektu vpisa SIMEN INŽENIRING trgo-
vina in storitve d.o.o., sedež: CESTA STA-
NETA ŽAGARJA 49, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/05036/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča: VPIS ZAZNA-
MBE PREDLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA
PRISILNE PORAVNAVE s temile podatki:

Matična številka: 5795133

Razno: Vpiše se zaznamba predloga SI-
MEN INŽENIRING d.o.o., Cesta Staneta Ža-
garja 49, Kranj, za začetek postopka prisi-
lne poravnave, z dne 11. 9. 2001 - St
39/2001-1.

Rg-13093
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00596 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa SINKOPA, podjet-
je za inženiring in storitve na področju
kulturno zabavne dejavnosti, d.o.o., Ži-
rovnica, sedež: ŽIROVNICA 87, 4274 ŽI-
ROVNICA, vpisanem pod vložno št.
1/04730/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI s temi-
le podatki:

Matična številka: 5791448
Dejavnost: 52481 Trgovina na drobno s

športno opremo, vpis 26. 9. 2001; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 26. 9.
2001.

Rg-13187
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01649 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa BYTYQI-BENE IN
OSTALI, zidarstvo in fasaderstvo, d.n.o.,
sedež: STRUŽEVO 3 A, 4000 KRANJ,
vpisanem pod vložno št. 1/06215/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPREME-
MBA USTANOVITELJEV s temile podatki:

Matična številka: 1303414
Ustanovitelji: BYTYQI OSMAN, PEČANE

197, SUVA REKA, ZRJ, vložek: 0 SIT, odg.
s svojim premož, vstop: 11. 6. 2001; EM-
RUSH RAMADANI, SHIROKO, SUVA REKA,
SUVA REKA, ZRJ, vložek: 0 SIT, odg. s
svojim premož, vstop: 11. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dru-
žbenik BYTYQI OSMAN, PEČANE 197,
SUVA REKA, ZRJ, imenovanje: 11. 6.
2001, izvzet od zastopanja; družbenik EM-
RUSH RAMADANI, SHIROKO, SUVA REKA,
SUVA REKA, ZRJ, imenovanje: 11. 6.
2001, izvzet od zastopanja.

Rg-13198
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01830 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa RESTAVRACIJA
ISKRA KRANJ, gostinske storitve in trgo-
vina, d.d., sedež: SAVSKA LOKA 1, 4000
KRANJ, vpisanem pod vložno št.
1/01297/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSEB POOBLA-
ŠČENIH ZA ZASTOPANJE s temile podatki:

Matična številka: 5045231
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist FRELIH VESNA, ŠORLIJEVA UL. 24,
4000 KRANJ, imenovanje: 6. 7. 2001.

Rg-13199
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/01840 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa JAVNO VODNO-
GOSPODARSKO PODJETJE KRANJ,
D.D., sedež: ULICA MIRKA VADNOVA 5,
4000 KRANJ, vpisanem pod vložno št.
1/00050/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME IN SKRAJ-
ŠANE FIRME, DEJAVNOSTI, SPREMEM-
BA ČLANOV NADZORNEGA SVETA s temi-
le podatki:

Matična številka: 5142393
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Firma: VODNOGOSPODARSKO POD-
JETJE KRANJ, d.d.

Skrajšana firma: VGP KRANJ d.d.
Člani nadzornega sveta: PORENTA BO-

JAN, izstop 13. 7. 2000; JANŽEVIČ UROŠ,
vstop 20. 12. 2000; KARNIČAR IZIDOR,
vstop 13. 7. 2000.

Dejavnost: 0130 Mešano kmetijstvo, vpis
27. 9. 2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
27. 9. 2001; 0201 Gozdarstvo, vpis 27. 9.
2001; 0202 Gozdarske storitve, vpis 27. 9.
2001; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre in
krede, vpis 27. 9. 2001; 1422 Pridobivanje
gline in kaolina, vpis 27. 9. 2001; 1450 Pri-
dobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n., vpis
27. 9. 2001; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 27. 9. 2001;
2030 Stavbno mizarstvo, vpis 27. 9. 2001;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 27. 9. 2001; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo, vpis 27. 9.
2001; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice, vpis 27. 9. 2001; 2664 Proizvo-
dnja malte, vpis 27. 9. 2001; 2666 Proizvo-
dnja drugih izdelkov iz betona, cementa, ma-
vca, vpis 27. 9. 2001; 2670 Obdelava nara-
vnega kamna, vpis 27. 9. 2001; 28512 Dru-
ga površinska in toplotna obdelava kovin,
vpis 27. 9. 2001; 2852 Splošna mehanična
dela, vpis 27. 9. 2001; 4100 Zbiranje, či-
ščenje in distribucija vode, vpis 27. 9. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
27. 9. 2001; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 27. 9. 2001; 4545 Druga
zaključna gradbena dela, vpis 27. 9. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 27. 9. 2001; 55510 Dejavnost menz,
vpis 27. 9. 2001; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 27. 9. 2001; 6311
Prekladanje, vpis 27. 9. 2001; 6312 Skladi-
ščenje, vpis 27. 9. 2001; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 27. 9. 2001; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 27. 9. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 27. 9. 2001; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
27. 9. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 27. 9. 2001; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 27. 9.
2001; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 27. 9. 2001; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 27. 9. 2001; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja, vpis 27. 9. 2001; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 27. 9.
2001; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje, vpis 27. 9. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
27. 9. 2001; 90005 Druge storitve javne
higiene, izbris 27. 9. 2001.

Rg-13201
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01863 z dne 27. 9. 2001
pri subjektu vpisa DOMEL HOLDING družba
pooblaščenka, d.d., sedež: OTOKI 21,
4228 ŽELEZNIKI, vpisanem pod vložno št.
1/06475/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: VPIS POVEČANJA OSNOVNEGA
ODOBRENEGA KAPITALA s temile podatki:

Matična številka: 1294156
Osnovni kapital: 571.350.000,00 SIT

KRŠKO

Rg-11281
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00350 z dne 21. 8.
2001 pri subjektu vpisa MARIJA VIDIC šivi-
ljsko podjetje d.o.o. Sevnica, sedež: Kve-
drova 35, 68290 SEVNICA, vpisanem pod
vložno št. 1/00151/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: vpis skrajšane firme, spre-
memba naslova, sprememba družbene po-
godbe in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5149380
Skrajšana firma: ŠP MARIJA VIDIC

d.o.o.
Sedež: Glavni trg 41, 8290 SEVNICA
Dejavnost: 1822 Proizvodnja drugih vrh-

njih oblačil, vpis 21. 8. 2001; 1823 Proiz-
vodnja spodnjega perila, vpis 21. 8. 2001;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n., vpis 21. 8. 2001; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 21. 8. 2001; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 21. 8. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 21. 8. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 21. 8. 2001; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom, vpis 21. 8. 2001; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili, vpis 21. 8.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 21. 8. 2001; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 21. 8.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 21. 8. 2001; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 21. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 28. 6. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro
74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-11282
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00351 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa B - SAT telekomuni-
kacije Blanca d.o.o., sedež: Čanje 5/a,
68283 BLANCA, vpisanem pod vložno št.
1/02606/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža, družbe-
ne pogodbe in uskladitev dejavnosti s standa-
rdno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5806399
Firma: B - SAT telekomunikacije d.o.o.
Skrajšana firma: B - SAT d.o.o.
Sedež: Florjanska ulica št. 1, 8290

SEVNICA
Dejavnost: 28630 Proizvodnja ključav-

nic, okovja, vpis 28. 8. 2001; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk, vpis 28. 8. 2001; 31610 Proiz-
vodnja druge električne opreme za stroje in
vozila, vpis 28. 8. 2001; 31620 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n., vpis
28. 8. 2001; 32100 Proizvodnja elektro-
nk, elektronskih ventilov in drugih elektron-
skih komponent, vpis 28. 8. 2001; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav, vpis
28. 8. 2001; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in op-
reme za snemanje in predvajanje zvoka in s,
vpis 28. 8. 2001; 45310 Električne inštala-

cije, vpis 28. 8. 2001; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 28. 8. 2001; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 28. 8. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 28. 8. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 28. 8.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
28. 8. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 8. 2001;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
28. 8. 2001; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 28. 8. 2001; 51430
Trgovina na debelo z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 28. 8.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
28. 8. 2001; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 28. 8. 2001;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji, vpis 28. 8. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 28. 8. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 28. 8.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 28. 8. 2001; 52120 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah,
vpis 28. 8. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 28. 8. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 28. 8.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 28. 8. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 28. 8. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 28. 8. 2001; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
vpis 28. 8. 2001; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 28. 8. 2001; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom, vpis 28. 8. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
28. 8. 2001; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 8. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 28. 8. 2001; 52720 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov, vpis
28. 8. 2001; 52740 Druga popravila, d.n.,
vpis 28. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 17. 4. 2001

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifra-
ma: 51.180 vse, razen posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov 52.488 vse, ra-
zen orožja in streliva.

Rg-12434
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00384 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa ELITE projektira-
nje, urbanizem, inženiring, gradnja Kr-
ško d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 53,
8270 KRŠKO, vpisanem pod vložno št.
1/02374/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme in skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, uskladi-
tev in sprememba dejavnosti in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:
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Matična številka: 5802474
Skrajšana firma: ELITE d.o.o. Krško
Osnovni kapital: 11.535.008,48 SIT
Ustanovitelji: ŠPACAPAN FEDOR, Vrtna-

rska pot l9, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 2.999.102,21 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 25. 3. 1992; VLAHUŠIČ JANKO, Nar-
pelj 61, 8270 KRŠKO, vložek:
2.883.752,12 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 3. 1992; KUSTOR BOGDAN, Irča vas
20, 8000 NOVO MESTO, vložek:
2.883.752,12 SIT, ne odgovarja, vstop:
1. 6. 1993; FINK MIRJANA, Naselje Nukle-
arne elektrarne18, 8270 KRŠKO, vložek:
2.768.402,03 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1997.

Dejavnost: 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
18. 9. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 18. 9. 2001; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 18. 9. 2001; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 18. 9. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 18. 9.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 8. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro:
67.13 sme družba opravljati samo dejavno-
st menjalnic in zastavljalnic.

Rg-12435
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00385 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa TMS podjetje za
trgovino, gostinstvo, proizvodnjo in ser-
visiranje, Brežice, d.o.o., sedež: Samova
8, 8250 BREŽICE, vpisanem pod vložno
št. 1/01370/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična številka: 5424852
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: SEČEN IVAN, Samova 8,

8250 BREŽICE, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 11. 1990.

Rg-12439
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00389 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa JELEN trgovsko
podjetje d.o.o., sedež: Trg izgnancev 4,
8250 BREŽICE, vpisanem pod vložno št.
1/02631/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala, sp-
rememba in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 5654785
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ROŽIČ IVANKA, Kregarje-

va 9, 8250 BREŽICE, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 9. 1995.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 17. 9. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 17. 9. 2001; 9303 Druge storitve za
nego telesa, izbris 17. 9. 2001; 9304 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa, vpis 17. 9.
2001.

Rg-12450
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00405 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa COTROS podjetje

za trgovino na debelo in drobno d.o.o.,
sedež: Cesta na Dobravo 42, 8290 SEV-
NICA, vpisanem pod vložno št.
1/00396/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala, sp-
rememba skrajšane firme in akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična številka: 5308984
Skrajšana firma: COTROS trgovina

d.o.o.
Osnovni kapital: 2.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: NOVAK JOŽE, Cesta na Do-

bravo 42, 8290 SEVNICA, vložek: 2.800.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba Akta o
ustanovitvi z dne 29. 8. 2001.

Rg-12456
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00420 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa SECOM proizvod-
nja in marketing Krško d.o.o., sedež: Vrbi-
na, 8270 KRŠKO, vpisanem pod vložno št.
1/02688/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala, sp-
rememba in uskladitev dejavnosti in spreme-
mba družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5659655
Osnovni kapital: 31.590.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAVLETIČ RAJKO, Elektrar-

niška 24, 8280 BRESTANICA, vložek:
10.530.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 9.
1992; PUNTAR STANISLAV, Wolfova 2,
8273 LESKOVEC, vložek: 10.530.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 9. 1992; ZUPAN-
ČIČ TAMARA, Wolfova 2, 8273 LESKOVEC,
vložek: 10.530.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 4. 1994.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve preh-
rane, izbris 19. 9. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis 19. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izb-
ris 19. 9. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 19. 9. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
19. 9. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
19. 9. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 19. 9. 2001; 7011 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 19. 9. 2001; 7012 Trgovanje
z lastnimi nepremičninami, vpis 19. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 29. 8. 2001

Rg-12458
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00422 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa FILOTEC upravlja-
nje družb d.o.o., sedež: Krška cesta 8,
8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, vpisanem
pod vložno št. 1/04060/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5895839
Dejavnost: 741 Pravne, računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javneg, izbris
19. 9. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 19. 9. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 19. 9. 2001;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 19. 9. 2001; 7415 Dejavnost holdin-
gov, izbris 19. 9. 2001; 74150 Dejavnost
holdingov, vpis 19. 9. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifra-
ma: K/74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; K/74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-12459
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00423 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa HOLZSCHUH up-
ravljanje družb d.o.o., sedež: Krška ce-
sta 8, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
vpisanem pod vložno št. 1/03740/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala in sprememba ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5897386
Osnovni kapital: 2.734.000,00 SIT
Ustanovitelji: RESISTEC D.O.O. & CO.

proizvodnja elektronskih elementov in upo-
rov k.d., Cesta dveh cesarjev 403, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.187.200 SIT, ne od-
govarja, vstop: 31. 12. 1998; HOLZSC-
HUH FRANK, Im Kobler 1, KNITTLINGEN
NEMČIJA, vložek: 546.800 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 3. 1995.

Dejavnost: 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javneg,
izbris 19. 9. 2001; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje, vpis 19. 9. 2001; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
19. 9. 2001; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 19. 9. 2001; 7415 Up-
ravljanje s holding družbami, izbris 19. 9.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
19. 9. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifro:
K/74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; K/74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-12460
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00424 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa HK ELEKTRONIK
upravljanje družb d.o.o., sedež: Krška ce-
sta 8, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI,
vpisanem pod vložno št. 1/04058/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5895847
Dejavnost: 741 Pravne, računovodske,

knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javneg, izbris
19. 9. 2001; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje, vpis 19. 9. 2001; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, vpis 19. 9. 2001;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 19. 9. 2001; 7415 Dejavnost holdin-
gov, izbris 19. 9. 2001; 74150 Dejavnost
holdingov, vpis 19. 9. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifra-
ma: K/74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; K/74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanje v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-12466
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00445 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa SAVAPROJEKT
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družba za razvoj, projektiranje, konzalti-
ng, inženiring d.d. Krško, sedež: Cesta
krških žrtev 59, 8270 KRŠKO, vpisanem
pod vložno št. 1/00297/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: razširitev dejavno-
sti in sprememba statuta s temile podatki:

Matična številka: 5249686
Dejavnost: 40200 Oskrba s plinastimi

gorivi po plinovodni mreži, vpis 18. 9. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi, vpis 18. 9. 2001;
60300 Cevovodni transport, vpis 18. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta
z dne 7. 9. 2001.

Rg-12467
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00447 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa M - PRO podjetje
za marketing, storitve, trgovino, zastop-
stva in založništvo, d.o.o., Krško, Menci-
ngerjeva 4, sedež: Mencingerjeva 4,
8270 KRŠKO, vpisanem pod vložno št.
1/03506/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična številka: 5811660
Osnovni kapital: 2.130.000,00 SIT
Ustanovitelji: MANDL DARKO, Mencin-

gerjeva 4, 8270 KRŠKO, vložek:
2.130.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993.

Rg-13049
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00228 z dne 25. 9.
2001 pri subjektu vpisa PSK organizacija
dopustov Krško d.o.o., sedež: Kolodvor-
ska št. 7, 8270 KRŠKO, vpisanem pod
vložno št. 1/01586/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme, se-
deža, kapitala, družbenikov, sprememba
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5449707
Firma: POČITNIŠKA SKUPNOST KR-

ŠKO d.o.o.
Skrajšana firma: PSK d.o.o. Krško
Sedež: Cesta krških žrtev 65, 8270

KRŠKO
Osnovni kapital: 22.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: VIDEM celuloza, papir in pa-

pirni izdelki Krško d.o.o. v stečaju, Tovarni-
ška 18, 8270 KRŠKO, vložek: 1.500.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 1. 2000; POD-
REBRŠEK NADA, Metelkova 13, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 2. 2000; K.R.S. knjigovodsko računo-
vodski servis d.o.o., Grintovška 24, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.742.707 SIT, ne od-
govarja, vstop: 29. 2. 2000; KONFEDERA-
CIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM,
Trg osvobodilne fronte 14, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.742.707 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 5. 2001; KRKA tovarna zdravil
d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000
NOVO MESTO, vložek: 18.514.586 SIT, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 2001.

Dejavnost: 4521 Splošna gradbena dela,
vpis 25. 9. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela, vpis 25. 9. 2001; 4531 Ele-
ktrične inštalacije, vpis 25. 9. 2001; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 25. 9. 2001; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva, vpis 25. 9. 2001;
4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis
25. 9. 2001; 551 Dejavnost hotelov, izbris
25. 9. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in pod-
obnih obratov, vpis 25. 9. 2001; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov, iz-
bris 25. 9. 2001; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 25. 9. 2001; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastanit-
venih zmogljivosti za krajši čas, izbris 25. 9.
2001; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov, izbris 25. 9. 2001; 5521 Dejavnost
planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 25. 9. 2001; 5522 Storitve kampov,
izbris 25. 9. 2001; 5522 Dejavnost kam-
pov, vpis 25. 9. 2001; 553 Gostinske storit-
ve prehrane, izbris 25. 9. 2001; 5530 Go-
stinske storitve prehrane, izbris 25. 9. 2001;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih ob-
ratov, vpis 25. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 25. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 25. 9. 2001; 555 Sto-
ritve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering), izbris 25. 9. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 25. 9. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 25. 9. 2001; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet, vpis 25. 9. 2001; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
25. 9. 2001; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg, vpis 25. 9.
2001; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami, vpis 25. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 17. 5. 2001.

Rg-13067
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00425 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa FINNAL finanč-
no-računovodske storitve Krško, d.o.o.,
sedež: Kovinarska 3D, 8270 KRŠKO,
vpisanem pod vložno št. 1/02315/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5613060
Osnovni kapital: 2.944.000,00 SIT
Ustanovitelji: TURK NADA, Kovinarska

3D, 8270 KRŠKO, vložek: 1.472.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 3. 4. 1992; TURK
IGOR, Kovinarska 3D, 8270 KRŠKO,
vložek: 1.472.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 28. 4. 1994.

Dejavnost: 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
1. 10. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 1. 10. 2001; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
1. 10. 2001; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 1. 10. 2001; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 1. 10.
2001; 5134 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 1. 10.
2001; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki, vpis 1. 10. 2001; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki, vpis 1. 10. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
1. 10. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 1. 10. 2001; 5170

Druga trgovina na debelo, vpis 1. 10. 2001;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 1. 10. 2001;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki, vpis 1. 10. 2001; 5227 Trgovina na dro-
bno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili, vpis 1. 10. 2001; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
vpis 1. 10. 2001; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom, vpis 1. 10. 2001; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili, vpis 1. 10.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 1. 10. 2001; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
1. 10. 2001; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisa-
lnimi potrebščinami, vpis 1. 10. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 1. 10. 2001; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 1. 10. 2001; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 1. 10. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 1. 10. 2001;
6521 Finančni zakup (leasing), vpis 1. 10.
2001; 6522 Drugo kreditno posredništvo,
vpis 1. 10. 2001; 7230 Obdelava podat-
kov, vpis 1. 10. 2001; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 1. 10. 2001; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
1. 10. 2001; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 1. 10. 2001; 7440 Og-
laševanje, vpis 1. 10. 2001; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis 1. 10.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 1. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 8. 2001.

Razno: Opomba: Pri dejavnosti s šifra-
mi: 51.18 vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; 74.12 vse, ra-
zen revizijske dejavnosti; 74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-13073
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00449 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa VIZIJA KRŠKO
podjetje za finančne storitve in trgovino
d.o.o., sedež: Žadovinek 29, 8273 LE-
SKOVEC PRI KRŠKEM, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/03725/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenikov
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5843316
Ustanovitelji: PETAN BOJAN, Žadovinek

29, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM,
vložek: 2.457.600 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 23. 4. 1994; VIZIJA KRŠKO podjetje
za finančne storitve in trgovino d.o.o., Ža-
dovinek 29, 8273 LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM, vložek: 102.400 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 2000.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 1. 2001.

Rg-13083
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s

sklepom Srg št. 2001/00464 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa INTERMARKET CO-
MMERCE trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Tovarniška cesta 10, 8250 BREŽICE,
vpisanem pod vložno št. 1/03973/00, vpi-
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salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 1331132
Dejavnost: 2511 Proizvodnja plaščev in

zračnic za vozila, vpis 1. 10. 2001; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila,
vpis 1. 10. 2001; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili, vpis 1. 10. 2001; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili, vpis 1. 10.
2001; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili, vpis 1. 10. 2001; 50103 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis
1. 10. 2001; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, vpis 1. 10. 2001; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila, vpis 1. 10. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
1. 10. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 1. 10. 2001; 50303 Posre-
dništvo pri trgovini z rezervnimi deli in doda-
tno opremo za motorna vozila, vpis 1. 10.
2001; 5040 Trgovina, vzdrževanje in pop-
ravila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo“, vpis 1. 10. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 1. 10. 2001;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo, vpis 1. 10. 2001;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo, vpis 1. 10. 2001;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles, vpis 1. 10. 2001.

LJUBLJANA

Rg-5353
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10886 z dne 24. 4.
2001 pri subjektu vpisa KROJ Izdelovanje
tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, sedež:
Tržaška cesta 118, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/00926/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5066697
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor ŽABJEK ANTON, Fani Grumove 6,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 3. 4. 2000,
zastopa brez omejitev (vpisan na podlagi
pravnomočne sodbe iii p 343/97); direktor
ŠPROHAR TANJA, Suhadolčanova 47,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 3. 4. 2000.

Rg-5904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03960 z dne 11. 4.
2001 pri subjektu vpisa MANUFAKTURA
LJUBLJANA trgovska družba d.o.o.,
sedež: Leskoškova 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/00054/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5024749
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist MAGLICA ANTON, Klanec pri Kozini
19 C, 6240 KLANEC PRI KOZINI, razreši-
tev: 22. 1. 2001.

Rg-6535
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05157 z dne 7. 5.
2001 pri subjektu vpisa AB-COSMOS sto-

ritve d.o.o., sedež: Celovška 172, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/28284/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile
podatki:

Matična številka: 5951054
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor VENE PETER, Krimska ulica 12,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 3. 2001;
direktor GANTAR VLADIMIR, Groharjevo na-
selje 29, 4220 ŠKOFJA LOKA, imenova-
nje: 30. 3. 2001.

Rg-9065
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04525 z dne 11. 6.
2001 pri subjektu vpisa AA - GRAD Nepre-
mičnine d.o.o., sedež: Ižanska cesta 38,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/30951/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev,
deležev, zastopnika, dejavnosti, uskladitev
dejavnosti in sprememba akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 1313711
Ustanovitelji: ANZELC ALEŠ-MARTIN, Ilo-

vški Štradon 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 3.
2001; AJDOVEC DAVORIN, Orlova ul. 12b,
1108 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 18. 6. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ANZELC ALEŠ-MARTIN, Ilovški Štra-
don 9, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 16. 3.
2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 11. 6. 2001; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg, vpis 11. 6. 2001; 70120 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, vpis
11. 6. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 16. 3. 2001.

Rg-9092
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06205 z dne 13. 6.
2001 pri subjektu vpisa DR. PENDL & DR.
PISWANGER d.o.o., kadrovsko in podje-
tniško svetovanje, sedež: Tržaška ul. 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/18283/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična številka: 5701279
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor ČEPIN ZDENKA, Uraničeva ul. 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 1. 5. 2001, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist ČEPIN ZDE-
NKA, Uraničeva ul. 7, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 1. 5. 2001; direktor ROSENA-
UER ROMANA, Vrhpolje pri Moravčah 20,
1251 MORAVČE, imenovanje: 1. 5. 2001.

Rg-10776
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07387 z dne 26. 7.
2001 pri subjektu vpisa SKLAD REPUBLI-
KE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KUL-
TURNE DEJAVNOSTI, Območna izposta-
va Zagorje, sedež: Cesta 9. avgusta 5,
1410 ZAGORJE OB SAVI, vpisanem pod
vložno št. 1/30010/06, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba firme in
naziva ustanovitelja s temile podatki:

Matična številka: 1233661031
Firma: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Ob-
močna izpostava Zagorje

Ustanovitelji: JAVNI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0
SIT, vpisan kot ust. podr, vstop: 16. 4. 1998.

Rg-10821
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je

s sklepom Srg št. 2001/08210 z dne
19. 7. 2001 pri subjektu vpisa KROJ Iz-
delovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška cesta 118, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/00926/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična številka: 5066697
Člani nadzornega sveta: HOČEVAR FRA-

NC, izstop 3. 3. 1998; STEFAN MILENA,
vstop 4. 3. 1998.

Rg-11481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06469 z dne 23. 8.
2001 pri subjektu vpisa MUNI KOMAC Dru-
žba za proizvodnjo, posredovanje in tr-
govino k.d., Ljubljana - Polje, sedež: Ro-
sna pot 3, 1260 LJUBLJANA - POLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/19287/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5644038
Firma: MUNI MOČILNIKAR družba za

proizvodnjo, posredovanje in trgovino
k.d., Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: MUNI Močilnikar k.d.,
Ljubljana-Polje

Ustanovitelji: KOMAC SREČO, Rosna
pot 3, 1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 0
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 25. 4.
2001; MOČILNIKAR TOMAŽ, Rosna pot 1,
1260 LJUBLJANA-POLJE, vložek: 0 SIT,
odg. s svojim premož, vstop: 25. 4. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KOMAC SREČO, Rosna pot 3, 1260
LJUBLJANA-POLJE, razrešitev: 25. 4.
2001, zastopa brez omejitev; direktor MO-
ČILNIKAR TOMAŽ, Rosna pot 1, 1260 LJU-
BLJANA-POLJE, imenovanje: 25. 4. 2001,
zastopa brez omejitev.

Rg-11496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07384 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa SKLAD REPUBLI-
KE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KUL-
TURNE DEJAVNOSTI, Območna izposta-
va Ljutomer, sedež: Glavni trg 1, 9240
LJUTOMER, vpisanem pod vložno št.
1/30010/03, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme in naziva ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična številka: 1233661038
Firma: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Ob-
močna izpostava Ljutomer

Ustanovitelji: JAVNI SKLAD REPUBLI-
KE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNO-
STI, Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 0 SIT, vpisan kot ust. podr, vstop:
16. 4. 1998.
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Rg-11498
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07405 z dne 28. 8.
2001 pri subjektu vpisa SKLAD REPUBLI-
KE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KUL-
TURNE DEJAVNOSTI, Območna izposta-
va Celje, sedež: Gregorčičeva 6, 3000
CELJE, vpisanem pod vložno št.
1/30010/24, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme in naziva ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična številka: 1233661010
Firma: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Ob-
močna izpostava Celje

Ustanovitelji: JAVNI SKLAD REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI,
Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0
SIT, vpisan kot ust. podr, vstop: 18. 6. 1998.

Rg-11663
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10874 z dne 29. 8.
2001 pri subjektu vpisa NOVA LJUBLJAN-
SKA BANKA d.d., Ljubljana, sedež: Trg
republike 2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/25578/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: vpis sklepa o po-
gojnem povečanju osnovnega kapitala, sp-
rememba članov nadzornega sveta in statu-
ta s temile podatki:

Matična številka: 5860571
Člani nadzornega sveta: DOLENC GRE-

GOR, PREDSEDNIK, izstop 27. 6. 2001;
CERAR MARJAN, NAMESTNIK PREDS, iz-
stop 27. 6. 2001; IVANUŠIČ ZVONE, izstop
27. 6. 2001; SUŠNIK JANEZ, izstop 27. 6.
2001; OVEN JANEZ, izstop 27. 6. 2001;
KRAMAR MARJAN, izstop 27. 6. 2001; KA-
RNER LUKAČ METKA, izstop 27. 6. 2001;
MRAK MOJIMIR, izstop 27. 6. 2001; SLA-
VINEC UROŠ, izstop 27. 6. 2001; KUŠAR
IGOR, PREDSEDNIK, vstop 27. 6. 2001;
ŠKAPIN BORIS, vstop 27. 6. 2001; KOVAČ
BOGOMIR, vstop 27. 6. 2001; GABROVEC
RUDI, vstop 27. 6. 2001; KRAMAR MAR-
JAN, vstop 27. 6. 2001; SLAVINEC UROŠ,
NAMEST. PREDSED, vstop 27. 6. 2001;
LENIČ JOŽE, vstop 27. 6. 2001; TEKAV-
ČIČ METKA, vstop 27. 6. 2001; IVANUŠIČ
ZVONKO, vstop 27. 6. 2001.

Skupščinski sklep: S sklepom skupšči-
ne banke z dne 27. 6. 2001 je osnovni
kapital banke pogojno povečan zaradi pri-
pojitev prevzetih bank po pogodbah o pri-
pojitvi, sklenjenih med banko kot prevzem-
no banko in (i) prevzeto banko Banko Vele-
nje d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Lju-
bljanske banke dne 14. maja 2001, (ii)
prevzeto banko Dolenjsko banko d.d., Novo
mesto dne 14. maja 2001 ter (iii) prevzeto
banko Pomursko banko d.d., Murska So-
bota, Bančna skupina Nove Ljubljanske ba-
nke, dne 14. maja 2001, za največ
1.564.552.000,00 SIT na skupaj do naj-
več 15.374.794.000,00 SIT, za kar se lah-
ko izda največ 782.276 novih navadnih de-
lnic v nominalni vrednosti 2.000,00 SIT vsa-
ka (pogojno povečanje osnovnega kapita-
la). Sprememba statuta z dne 5. 7. 2001.

Rg-11696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12111 z dne 21. 8.

2001 pri subjektu vpisa VEGA INTERNATI-
ONAL proizvodnja optičnih naprav,
d.o.o. Ljubljana, sedež: Stegne 13 a,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/31164/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: popravni sklep srg
10594/2001 - zaradi skupščinskih sklepov
s temile podatki:

Matična številka: 1328344
Skupščinski sklep: Nadomesti se besedi-

lo skupščinskih sklepov vpisano v sodni regi-
ster z dne 27. 7. 2001, Srg 10594/2001
tako, da pravilno glasi: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 7. 2001.

Rg-12078
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08855 z dne 5. 9.
2001 pri subjektu vpisa IMMOBILIARE IN-
VEST storitve in trgovina d.o.o., Ljublja-
na, Tomšičeva ulica 4, Podružnica Mari-
bor, sedež: Meljska cesta 5, 2000 MARI-
BOR, vpisanem pod vložno št. 1/32842/01,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 1507486001
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor DONIK NADA, Pod Rebrco 1, Razva-
nje, 2000 MARIBOR, razrešitev: 17. 5.
2001; direktor ŠPITALAR STOJAN, Polan-
ska cesta 104, Čreta, 2312 OREHOVA
VAS, imenovanje: 17. 5. 2001.

Rg-12080
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/08866 z dne 10. 9.
2001 pri subjektu vpisa MESARSTVO FA-
RIČ podjetje za predelavo mesa in mes-
nih izdelkov d.o.o. Ljubljana, sedež: Celo-
vška 106, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/19143/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba skrajšane
firme, osnovnega kapitala, deleža, dejavno-
sti, naslova ustanovitelja in zastopnika ter sp-
rememba akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5633044
Skrajšana firma: MESARSTVO FARIČ

d.o.o.
Osnovni kapital: 10.179.000,00 SIT
Ustanovitelji: FARIČ JOSIP, Škrjančevo

20, 1235 RADOMLJE, vložek: 10.179.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 17. 6. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor FARIČ JOSIP, Škrjančevo 20, 1235
RADOMLJE, imenovanje: 17. 6. 1992, za-
stopa in predstavlja družbo, brez omejitev.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 10. 9. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis
10. 9. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
10. 9. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
10. 9. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
10. 9. 2001; 6022 Dejavnost taksistov, vpis
10. 9. 2001; 6330 Storitve potovalnih age-
ncij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 10. 9.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 10. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 18. 5. 2001.

Rg-12090
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09443 z dne 10. 9.

2001 pri subjektu vpisa MONTING, družba
za trgovino in montažo inštalacij, d.o.o.,
sedež: Stara cesta 50, 1360 VRHNIKA,
vpisanem pod vložno št. 1/02840/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti,
uskladitev dejavnosti in sprememba akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5320780
Osnovni kapital: 3.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: OREL MARJETKA, Zapla-

na 9 C, 1360 VRHNIKA, vložek: 3.150.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5. 2000.

Dejavnost: 159 Proizvodnja pijač, izbris
10. 9. 2001; 15920 Proizvodnja etilnega al-
kohola, vpis 10. 9. 2001; 15930 Proizvod-
nja vina iz grozdja, vpis 10. 9. 2001; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis 10. 9.
2001; 15950 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač, vpis 10. 9. 2001; 15960
Proizvodnja piva, vpis 10. 9. 2001; 15970
Proizvodnja slada, vpis 10. 9. 2001; 175
Proizvodnja drugih tekstilij, izbris 10. 9.
2001; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog, vpis 10. 9. 2001; 17520 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež, vpis 10. 9.
2001; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 10. 9.
2001; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., vpis 10. 9. 2001; 177 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih izdelkov, izbris 10. 9.
2001; 17710 Proizvodnja nogavic, vpis
10. 9. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil, vpis 10. 9. 2001; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, izbris
10. 9. 2001; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 10. 9. 2001; 18220 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil, vpis 10. 9. 2001;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
10. 9. 2001; 18240 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov, d.n., vpis 10. 9. 2001;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja“,
izbris 10. 9. 2001; 20510 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa, vpis 10. 9. 2001; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja,
vpis 10. 9. 2001; 212 Proizvodnja izdelkov
iz papirja in kartona, izbris 10. 9. 2001;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže, vpis
10. 9. 2001; 21220 Proizvodnja gospodi-
njskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja, vpis 10. 9. 2001; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis
10. 9. 2001; 21240 Proizvodnja tapet, vpis
10. 9. 2001; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa, izbris 10. 9. 2001; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 10. 9.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov,
vpis 10. 9. 2001; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov, vpis 10. 9. 2001; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume, izbris 10. 9.
2001; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila, vpis 10. 9. 2001; 25120 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila, vpis
10. 9. 2001; 25130 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume, vpis 10. 9. 2001; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis
10. 9. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje, vpis 10. 9. 2001; 45210 Sploš-
na gradbena dela, vpis 10. 9. 2001; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
10. 9. 2001; 45230 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, vpis
10. 9. 2001; 45250 Druga gradbena dela,
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tudi dela specialnih strok, vpis 10. 9. 2001;
453 Inštalacije pri gradnjah, izbris 10. 9.
2001; 45310 Električne inštalacije, vpis
10. 9. 2001; 45320 Izolacijska dela, vpis
10. 9. 2001; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, vpis 10. 9. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
10. 9. 2001; 454 Zaključna gradbena dela,
izbris 10. 9. 2001; 45410 Fasaderska in
štukaterska dela, vpis 10. 9. 2001; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 10. 9. 2001; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 10. 9. 2001; 45440 Soboslikar-
ska in steklarska dela, vpis 10. 9. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis
10. 9. 2001; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li, izbris 10. 9. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 10. 9. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li, vpis 10. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 10. 9. 2001;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, izbris 10. 9.
2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 10. 9. 2001; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 10. 9. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
10. 9. 2001; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo“, izbris 10. 9. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 10. 9. 2001; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 10. 9. 2001; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 10. 9. 2001; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, vpis 10. 9.
2001; 511 Posredništvo, izbris 10. 9. 2001;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
vpis 10. 9. 2001; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 10. 9. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
10. 9. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 10. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
10. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 10. 9. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
10. 9. 2001; 51180 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 10. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 10. 9.
2001; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi, izbris 10. 9.
2001; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo, vpis 10. 9. 2001; 51220 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis
10. 9. 2001; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi, vpis 10. 9. 2001; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, vpis
10. 9. 2001; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 10. 9. 2001; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, izbris 10. 9. 2001; 51310 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
10. 9. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 10. 9. 2001;

51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi, vpis 10. 9. 2001; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami, vpis 10. 9. 2001; 51350 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki, vpis 10. 9. 2001;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki, vpis 10. 9. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 10. 9. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 10. 9.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 10. 9. 2001; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki,
izbris 10. 9. 2001; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 10. 9. 2001; 51520 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami, vpis 10. 9. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
10. 9. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 10. 9.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 10. 9. 2001; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
10. 9. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 10. 9. 2001; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom, izbris 10. 9. 2001; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 10. 9.
2001; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 10. 9. 2001; 51630 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo,
vpis 10. 9. 2001; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo, vpis 10. 9. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo, vpis 10. 9. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi st-
roji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
10. 9. 2001; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 10. 9. 2001; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, izb-
ris 10. 9. 2001; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili, vpis 10. 9. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodaja-
lnah, vpis 10. 9. 2001; 522 Trgovina na dro-
bno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah, izbris 10. 9.
2001; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 10. 9. 2001;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mes-
nimi izdelki, vpis 10. 9. 2001; 52230 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis
10. 9. 2001; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki, vpis 10. 9. 2001; 52250 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 10. 9. 2001; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 10. 9.
2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili, vpis 10. 9.
2001; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki, izbris 10. 9.
2001; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, izbris 10. 9. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
10. 9. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 10. 9. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
10. 9. 2001; 52440 Trgovina na drobno s

pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 10. 9. 2001; 52450 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati, vpis 10. 9. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 10. 9. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 10. 9. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
10. 9. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
10. 9. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 10. 9. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 10. 9. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
10. 9. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 10. 9. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
10. 9. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 10. 9. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
10. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 10. 9. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 10. 9. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 10. 9. 2001; 526 Trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln, izbris 10. 9. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
10. 9. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 10. 9. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 10. 9. 2001; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe, izbris 10. 9. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 10. 9. 2001; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
10. 9. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 10. 9. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 10. 9. 2001; 554 Točenje pijač in
napitkov, izbris 10. 9. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 10. 9. 2001; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 10. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 10. 9. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 10. 9.
2001; 631 Prekladanje, skladiščenje, izbris
10. 9. 2001; 63110 Prekladanje, vpis 10. 9.
2001; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu, izbris 10. 9. 2001; 65210 Finančni
zakup (leasing), vpis 10. 9. 2001; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 10. 9. 2001; 701 Pos-
lovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
10. 9. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 10. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 10. 9. 2001; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
izbris 10. 9. 2001; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami, vpis 10. 9. 2001; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 10. 9. 2001; 712 Dajanje drugih vozil v
najem, izbris 10. 9. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 10. 9.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 10. 9. 2001; 71230 Dajanje zračnih
plovil v najem, vpis 10. 9. 2001; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, izbris
10. 9. 2001; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem, vpis 10. 9. 2001;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem, vpis 10. 9. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
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vpis 10. 9. 2001; 71340 Dajanje drugih st-
rojev in opreme v najem, d.n., vpis 10. 9.
2001; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be, izbris 10. 9. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 10. 9. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 10. 9. 2001;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 10. 9. 2001; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 10. 9. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi, vpis 10. 9. 2001; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 10. 9. 2001; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 10. 9. 2001; 742 Projektiranje in
tehnično svetovanje, izbris 10. 9. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizika-
lno, geokemično in drugo opazovanje, merit-
ve, kartiranje, vpis 10. 9. 2001; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje, vpis 10. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 10. 9. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 10. 9. 2001; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti, izbris 10. 9. 2001;
74810 Fotografska dejavnost, vpis 10. 9.
2001; 74820 Pakiranje, vpis 10. 9. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 10. 9. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
10. 9. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 10. 9. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 10. 9.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 10. 9. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 10. 9. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 10. 9.
2001; 921 Filmska in videodejavnost, izbris
10. 9. 2001; 92110 Snemanje filmov in vi-
deofilmov, vpis 10. 9. 2001; 92120 Distri-
bucija filmov in videofilmov, vpis 10. 9. 2001;
92130 Kinematografska dejavnost, vpis
10. 9. 2001; 92200 Radijska in televizijska
dejavnost, vpis 10. 9. 2001; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, izbris 10. 9. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 10. 9. 2001; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 10. 9.
2001; 92330 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 10. 9. 2001; 92340 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 10. 9.
2001; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč, vpis 10. 9. 2001; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev, izbris 10. 9. 2001;
930 Druge storitvene dejavnosti, izbris 10. 9.
2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 10. 9. 2001; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov, vpis 10. 9. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 10. 9.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov, vpis 10. 9. 2001; 93030 Pogrebna de-
javnost, vpis 10. 9. 2001; 93040 Druge de-
javnosti za nego telesa, vpis 10. 9. 2001;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis
10. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5. 6. 2001.

Rg-12224
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11298 z dne 12. 9.
2001 pri subjektu vpisa OPEL MARKETI-
NG družba za prodajo avtomobilov,
d.o.o., sedež: Dunajska 156, 1000 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26743/00, vpisalo v sodni register tega

sodišča: sprememba naslova sedeža, os-
novnega kapitala, deleža, akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:

Matična številka: 5911427
Sedež: Neubergerjeva ulica 30, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.306.000,00 SIT
Ustanovitelji: REITER & REITER WIRTS-

CHAFTSTREUHAND GMBH, Kolingasse
19, DUNAJ AVSTRIJA, vložek: 2.306.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 6. 1995.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 7. 9. 2001.

Rg-12229
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11324 z dne 12. 9.
2001 pri subjektu vpisa DALUS, gradbeni-
štvo in nepremičnine d.o.o., sedež: Slo-
venska cesta 18/a, 1234 MENGEŠ,
vpisanem pod vložno št. 1/34198/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba osnovnega kapitala, deležev, dejavno-
sti, priimek ustanovitelja in zastopnika, sp-
rememba družbene pogodbe s temile pod-
atki:

Matična številka: 5415543
Osnovni kapital: 6.002.000,00 SIT
Ustanovitelji: HILIĆ ERMIN, Groharjeva

12, 1240 KAMNIK, vložek: 3.001.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 10. 1. 2001; RETELJ
BORUT, Češminova ulica 10, 1230 DOM-
ŽALE, vložek: 3.001.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 1. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HILIĆ ERMIN, Groharjeva 12, 1240
KAMNIK, imenovanje: 10. 1. 2001.

Dejavnost: 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 12. 9. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis
12. 9. 2001; 02020 Gozdarske storitve,
vpis 12. 9. 2001; 05010 Ribištvo, vpis
12. 9. 2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve, vpis 12. 9. 2001; 14110 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene, vpis
12. 9. 2001; 14210 Pridobivanje gramoza
in peska, vpis 12. 9. 2001; 15520 Proizvo-
dnja sladoleda, vpis 12. 9. 2001; 15810
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic, vpis 12. 9. 2001; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic, vpis 12. 9. 2001;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sla-
dkornih izdelkov, vpis 12. 9. 2001; 15860
Predelava čaja in kave, vpis 12. 9. 2001;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
12. 9. 2001; 15940 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja, vpis 12. 9. 2001; 15960 Pro-
izvodnja piva, vpis 12. 9. 2001; 15980 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač, vpis 12. 9. 2001; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
12. 9. 2001; 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 12. 9. 2001; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže, vpis 12. 9. 2001; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 12. 9.
2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
12. 9. 2001; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 12. 9. 2001; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
12. 9. 2001; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov, vpis 12. 9. 2001; 22320 Raz-
množevanje videozapisov, vpis 12. 9.
2001; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plasti-
čnih mas za gradbeništvo, vpis 12. 9. 2001;

25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plasti-
čnih mas, vpis 12. 9. 2001; 26400 Proiz-
vodnja strešnikov, opeke in drugih keramič-
nih materialov za gradbeništvo, vpis 12. 9.
2001; 26510 Proizvodnja cementa, vpis
12. 9. 2001; 26520 Proizvodnja apna, vpis
12. 9. 2001; 26530 Proizvodnja mavca,
vpis 12. 9. 2001; 26610 Proizvodnja beto-
nskih izdelkov za gradbeništvo, vpis 12. 9.
2001; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo, vpis 12. 9. 2001;
26630 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice, vpis 12. 9. 2001; 26640 Proizvodnja
malte, vpis 12. 9. 2001; 26650 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa, vpis
12. 9. 2001; 26660 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca, vpis
12. 9. 2001; 26700 Obdelava naravnega
kamna, vpis 12. 9. 2001; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
vpis 12. 9. 2001; 28120 Proizvodnja kovi-
nskega stavbnega pohištva, vpis 12. 9.
2001; 28210 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev, vpis 12. 9.
2001; 28220 Proizvodnja radiatorjev in ko-
tlov za centralno ogrevanje, vpis 12. 9.
2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje, vpis
12. 9. 2001; 37100 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov, vpis 12. 9. 2001;
37200 Reciklaža nekovinskih ostankov in
odpadkov, vpis 12. 9. 2001; 41000 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode, vpis 12. 9.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili, vpis 12. 9. 2001; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili, vpis 12. 9.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 12. 9. 2001; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
12. 9. 2001; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 12. 9. 2001; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 12. 9.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za moto-
rna vozila, vpis 12. 9. 2001; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 12. 9. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 12. 9. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 12. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 12. 9.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 12. 9. 2001; 51110 Pos-
redništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
12. 9. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 12. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
12. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 12. 9. 2001; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 12. 9. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 12. 9. 2001; 51190 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
12. 9. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 12. 9. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in ra-
stlinami, vpis 12. 9. 2001; 51230 Trgovina
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na debelo z živimi živalmi, vpis 12. 9. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 12. 9. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 12. 9.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 12. 9. 2001; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi izde-
lki, vpis 12. 9. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 12. 9.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 12. 9.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, sla-
dkornimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 12. 9. 2001;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 12. 9. 2001; 51420 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
12. 9. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 12. 9. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili, vpis 12. 9. 2001; 51450 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
12. 9. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 12. 9.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 12. 9.
2001; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami, vpis 12. 9. 2001; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
12. 9. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 12. 9. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 12. 9. 2001; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji, vpis 12. 9.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 12. 9. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 12. 9.
2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 12. 9. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 12. 9. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 12. 9. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 12. 9. 2001; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, vpis 12. 9. 2001; 52220 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 12. 9. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
12. 9. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 12. 9. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 12. 9. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
12. 9. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 12. 9. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 12. 9. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 12. 9. 2001; 52450

Trgovina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 9.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
12. 9. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 12. 9. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 12. 9. 2001;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo, vpis 12. 9. 2001; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 12. 9. 2001; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi, vpis 12. 9. 2001; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom, vpis 12. 9. 2001;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo, vpis 12. 9. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 12. 9. 2001; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo, vpis 12. 9.
2001; 52500 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom, vpis 12. 9. 2001; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti, vpis 12. 9.
2001; 52620 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 12. 9. 2001; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 12. 9. 2001; 55100 Dejavnost hote-
lov in podobnih obratov, vpis 12. 9. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mla-
dinskih prenočišč, vpis 12. 9. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in
sindikalnih domov, vpis 12. 9. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi, vpis 12. 9. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodi-
njstev turistom, vpis 12. 9. 2001; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov, vpis 12. 9. 2001; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 12. 9.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gosti-
ln, vpis 12. 9. 2001; 55302 Dejavnost ok-
repčevalnic, samopostrežnih restavracij, pi-
cerij, vpis 12. 9. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 12. 9. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih ob-
ratov, vpis 12. 9. 2001; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti, vpis 12. 9. 2001; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov, vpis 12. 9.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 12. 9.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 12. 9.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 12. 9. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 12. 9. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
12. 9. 2001; 60213 Dejavnost žičnic, vle-
čnic, vpis 12. 9. 2001; 60230 Drug kope-
nski potniški promet, vpis 12. 9. 2001;
60300 Cevovodni transport, vpis 12. 9.
2001; 62200 Izredni zračni promet, vpis
12. 9. 2001; 63210 Druge pomožne deja-
vnosti v kopenskem prometu, vpis 12. 9.
2001; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, vpis 12. 9. 2001; 63230
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu, vpis 12. 9. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potova-
nj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 12. 9. 2001; 64120 Kurirska dejavno-
st, razen javne pošte, vpis 12. 9. 2001;
64200 Telekomunikacije, vpis 12. 9. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 12. 9.
2001; 67130 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom, vpis 12. 9.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem, vpis 12. 9. 2001; 71230 Dajanje zra-

čnih plovil v najem, vpis 12. 9. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 12. 9. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 12. 9. 2001; 71401 Izposojanje špor-
tne opreme, vpis 12. 9. 2001; 71402 De-
javnost videotek, vpis 12. 9. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 12. 9. 2001; 72300 Obdelava podat-
kov, vpis 12. 9. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
12. 9. 2001; 72600 Druge računalniške
dejavnosti, vpis 12. 9. 2001; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis
12. 9. 2001; 74300 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 12. 9. 2001; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, vpis
12. 9. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis
12. 9. 2001; 74810 Fotografska dejavno-
st, vpis 12. 9. 2001; 74820 Pakiranje, vpis
12. 9. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 12. 9.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razm-
noževanje, vpis 12. 9. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 12. 9. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 12. 9. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 12. 9.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 12. 9. 2001; 75140 Dejavnost
pomožnih služb vlade, vpis 12. 9. 2001;
75250 Zaščita in reševanje pri požarih in
nesrečah, vpis 12. 9. 2001; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 12. 9. 2001;
85311 Dejavnost domov za starejše, vpis
12. 9. 2001; 85319 Drugo socialno varst-
vo z nastanitvijo, vpis 12. 9. 2001; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis 12. 9.
2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje
in drugi načini odstranjevanja trdnih odpad-
kov, vpis 12. 9. 2001; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki, vpis 12. 9. 2001;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav, vpis 12. 9. 2001; 90005 Druge deja-
vnosti javne higiene, vpis 12. 9. 2001;
91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj, vpis 12. 9. 2001; 91120 Dejav-
nost strokovnih združenj, vpis 12. 9. 2001;
91330 Dejavnost drugih organizacij, d.n.,
vpis 12. 9. 2001; 92330 Dejavnost sejmi-
šč in zabaviščnih parkov, vpis 12. 9. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 12. 9. 2001; 92610 Obratovanje špo-
rtnih objektov, vpis 12. 9. 2001; 92621
Dejavnost marin, vpis 12. 9. 2001; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
vpis 12. 9. 2001; 92623 Druge športne
dejavnosti, vpis 12. 9. 2001; 92720 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 12. 9.
2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic, vpis 12. 9. 2001; 93040 Dru-
ge dejavnosti za nego telesa, vpis 12. 9.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 12. 9. 2001; 99000 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane,
vpis 12. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 7. 2001.

Rg-12255
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12103 z dne 11. 9.
2001 pri subjektu vpisa FRAS-GO računo-
vodske in finančne storitve, d.o.o. Kam-
nik, sedež: Matije Blejca 13, 1240 KAM-
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NIK, vpisanem pod vložno št. 1/28877/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 5992451
Osnovni kapital: 3.088.000,00 SIT
Ustanovitelji: GLAVAČ OLGICA, Ulica

Matije Blejca 13, 1240 KAMNIK, vložek:
3.088.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 3.
1998.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 11. 9. 2001; 7440 Oglaševanje,
vpis 11. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 18. 7. 2001.

Rg-12641
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09127 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa OKREPČEVALNI-
CA JUR ZORMAN d.o.o., Skaručna 38,
Vodice nad Ljubljano, sedež: Skaručna
38, 1217 VODICE NAD LJUBLJANO,
vpisanem pod vložno št. 1/19998/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5670047
Osnovni kapital: 2.323.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZORMAN RAFKO, Skaruč-

na 38, 1217 VODICE NAD LJUBLJANO,
vložek: 2.323.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 5. 10. 1992.

Dejavnost: 0121 Reja govedi, izbris
18. 9. 2001; 0124 Reja perutnine, izbris
18. 9. 2001; 182 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, izbris 18. 9. 2001; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, izbris
18. 9. 2001; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona, izbris 18. 9. 2001; 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas, izb-
ris 18. 9. 2001; 287 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, izbris 18. 9. 2001;
5010 Trgovina z motornimi vozili, vpis 18. 9.
2001; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
18. 9. 2001; 511 Posredništvo, izbris
18. 9. 2001; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, izb-
ris 18. 9. 2001; 51220 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami, vpis 18. 9. 2001;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, izbris 18. 9. 2001; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe,
izbris 18. 9. 2001; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpa-
dki, izbris 18. 9. 2001; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom, izbris
18. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na de-
belo, izbris 18. 9. 2001; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, izb-
ris 18. 9. 2001; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah, izbris 18. 9. 2001; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 18. 9. 2001; 52482 De-
javnost cvetličarn, vpis 18. 9. 2001; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, izbris
18. 9. 2001; 5261 Trgovina na drobno po
pošti, izbris 18. 9. 2001; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, izbris 18. 9.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, izbris 18. 9. 2001; 527 Pop-
ravila izdelkov široke porabe, izbris 18. 9.
2001; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-

jo, penzionov, izbris 18. 9. 2001; 5530 Go-
stinske storitve prehrane, izbris 18. 9.
2001; 5530 Dejavnost prehrambenih go-
stinskih obratov, vpis 18. 9. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 18. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 18. 9.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 18. 9.
2001; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met, izbris 18. 9. 2001; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izb-
ris 18. 9. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29. 5. 2001.

Rg-12644
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09304 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa MOTEL GROSUP-
LJE d.d., sedež: Ljubljanska 65, 1290
GROSUPLJE, vpisanem pod vložno št.
1/03524/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična številka: 5000530
Člani nadzornega sveta: BERLEC DU-

ŠAN, vstop 22. 4. 2001.

Rg-12646
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09326 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa M.T.C. Špedicija
in transport, d.o.o. Ljubljana, Leskoško-
va 11, sedež: Leskoškova 11, 1000 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/15508/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, naslova sede-
ža, osnovnega kapitala, deleža, zastopnika,
dejav, uskladitev dejavnosti in sprememba
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5571006
Firma: M.T.C. špedicija in transport,

d.o.o. Ljubljana
Sedež: Letališka 16, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPINDLER FRANC, Brile-

jeva 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik ŠPINDLER MARIJA MAGDALENA,
Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 31. 5. 2001, zastopa kot namestnica
direktorja; zastopnik ŠPINDLER GREGOR,
Brilejeva 21, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 31. 5. 2001.

Dejavnost: 60220 Dejavnost taksistov,
vpis 18. 9. 2001; 60230 Drug kopenski po-
tniški promet, vpis 18. 9. 2001; 60240 Ce-
stni tovorni promet, vpis 18. 9. 2001; 63110
Prekladanje, vpis 18. 9. 2001; 63120 Skla-
diščenje, vpis 18. 9. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 18. 9. 2001; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 18. 9. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
18. 9. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 18. 9. 2001; 71210 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 18. 9.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 18. 9. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 18. 9.

2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 18. 9. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 18. 9. 2001; 74820 Pakiranje,
vpis 18. 9. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31. 5. 2001.

Rg-12648
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09584 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa SVETOVALNI CE-
NTER Svetovanje na področju gospoda-
rskih javnih služb, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ulica Bratov Tuma 3 a, 1000 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/11918/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, deležev, dejavnosti, zastop-
nikov in sprememba družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5475902
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: M & M PODJETJE ZA PO-

SLOVNO SODELOVANJE IN ZUNANJO TR-
GOVINO D.O.O., Tržaška 132, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 1.500.000 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 21. 2. 2001; KRAMAR RO-
MANA-MARTINA, Cesta padlih borcev 24,
1430 HRASTNIK, vložek: 1.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 6. 2001; RAM-
ŠAK VIKTOR-ŠTEFAN, Cesta padlih borcev
24, 1430 HRASTNIK, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRAMAR ROMANA - MARTINA, Ko-
seskega 18, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
11. 6. 2001; direktor RAMŠAK VIK-
TOR-ŠTEFAN, Cesta padlih borcev 24,
1430 HRASTNIK, imenovanje: 11. 6.
2001; prokurist KRAMAR ROMANA-MAR-
TINA, Cesta padlih borcev 24, 1430 HRA-
STNIK, imenovanje: 11. 6. 2001.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 9. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n., vpis 21. 9. 2001; 72300
Obdelava podatkov, vpis 21. 9. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami, vpis 21. 9. 2001; 7411 Pravno
svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami, izbris 21. 9.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
21. 9. 2001; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 21. 9. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
21. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano tehni-
čno svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 21. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
21. 9. 2001; 74810 Fotografska dejavno-
st, vpis 21. 9. 2001; 74820 Pakiranje, vpis
21. 9. 2001; 7483 Tajniška dela in preva-
janje, vpis 21. 9. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 21. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje, vpis 21. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
21. 9. 2001; 7484 Druge raznovrstne pos-
lovne dejavnosti, vpis 21. 9. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
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21. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 21. 9. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 21. 9. 2001; 80410 Dejavnost vozni-
ških šol, vpis 21. 9. 2001; 80421 Dejavno-
st glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
21. 9. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 21. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11. 6. 2001.

Rg-12661
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09931 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa HITING inženiring
d.o.o., sedež: Zadružna 5, 1218 KOME-
NDA, vpisanem pod vložno št.
1/03634/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev in družbene pogodbe s temile pod-
atki:

Matična številka: 5360633
Osnovni kapital: 12.558.000,00 SIT
Ustanovitelji: HITI BRANKO, Zadružna 5,

1218 KOMENDA, vložek: 10.672.538 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1989; HITI
JANJA, Petrovičeva 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 491.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 1. 1996; HITING d.o.o., Zadružna 5,
1218 KOMENDA, vložek: 1.394.462 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 6. 2001.

Rg-12670
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09989 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa ABB Inženiring
d.o.o. ABB Engineering Ltd., sedež: Top-
larniška 19, Ljubljana, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/29935/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 1233378
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor BOŽIČ ANDREJ, Trdinova 7, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 31. 5. 2001.

Rg-12672
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10011 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa TEAM TRADE tr-
govsko, storitveno in proizvodno podjet-
je, d.o.o., sedež: Bakovnik 3, 1240 KAM-
NIK, vpisanem pod vložno št. 1/08514/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba skrajšane firme, sedeža, dejavno-
sti, družbene pogodbe, naslova ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5415861
Skrajšana firma: TEAM TRADE d.o.o.
Sedež: Bakovnik 3, 1241 KAMNIK
Ustanovitelji: TOMŠIČ DARKO, Steleto-

va cesta 25, 1241 KAMNIK, vložek:
4.078.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 7.
1990; DULAR IZTOK, Aljaževa ulica 16 B,
Vir, 1230 DOMŽALE, vložek: 4.078.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 7. 1990.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TOMŠIČ DARKO, Steletova cesta 25,
1241 KAMNIK, imenovanje: 30. 7. 1990,
zastopa brez omejitev; zastopnik DULAR IZ-
TOK, Aljaževa ulica 16 B, Vir, 1230 DOM-
ŽALE, imenovanje: 30. 7. 1990, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih age-
ncij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 18. 9.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 18. 9. 2001;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, izbris 18. 9. 2001; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 18. 9. 2001; 7012 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 6. 2001.

Rg-12680
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10138 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa SIDRO svetovanje
s področja informatike d.o.o., sedež:
Novo Polje c. VII/23, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/02749/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala ter sprememba in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5307376
Firma: SIDRO družba za trženje šport-

nih aktivnosti d.o.o.
Skrajšana firma: SIDRO d.o.o.
Sedež: Funtkova 36, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 6.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LORBEK RADOVAN, Funt-

kova 36, 1000 LJUBLJANA, vložek:
200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 3.
1996; KOŠARKAŠKI KLUB OLIMPIJA LJU-
BLJANA, Celovška 25, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.200.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 19. 12. 2000; KOŠARKAŠKI KLUB CI-
BONA, Tuškanac 1, ZAGREB, vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 2000; UNIVERZITETSKO SPORT-
SKO DRUŠTVO BOSNA SARAJEVO, KO-
ŠARKAŠKI KLUB BOSNA SARAJEVO, Ha-
mze Hume 2, SARAJEVO, vložek:
1.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 2000; KOŠARKAŠKI KLUB BUDU-
ĆNOST, Podgorica, Njegošev park, ČRNA
GORA, vložek: 1.200.000 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 19. 12. 2000; BILIĆ JOSIP, Put
Plokita 9, SPLIT, vložek: 200.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 19. 12. 2000; LISAC RO-
MAN, Vandotova ul. 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 200.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
19. 12. 2000; MILIČEVIĆ BOŽE, Vrbik 27,
ZAGREB, vložek: 200.000 SIT, ne odgova-
rja, vstop: 19. 12. 2000; RADIĆ DANKO,
Kružna 84, ZAGREB, vložek: 200.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 12. 2000; SAGA-
DIN ZMAGOSLAV, Hacquetova ul. 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 200.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 12. 2000.

Dejavnost: 2211 Izdajanje knjig, vpis
14. 9. 2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis
14. 9. 2001; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke, vpis 14. 9. 2001; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 14. 9.
2001; 2215 Drugo založništvo, vpis 14. 9.
2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov, vpis 14. 9. 2001; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov, vpis 14. 9. 2001; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
14. 9. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 14. 9. 2001; 5117 Posredništvo pri pro-

daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 14. 9.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 14. 9.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznov-
rstnih izdelkov, vpis 14. 9. 2001; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
14. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 14. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 14. 9. 2001; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 14. 9.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 14. 9. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
14. 9. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 14. 9. 2001; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, vpis 14. 9.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 14. 9.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 14. 9. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 14. 9. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 14. 9.
2001; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n., vpis 14. 9. 2001; 9261 Obratovanje
športnih objektov, vpis 14. 9. 2001; 92623
Druge športne dejavnosti, vpis 14. 9. 2001.

Rg-12681
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10139 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa M-GRATEX proiz-
vodnja, trgovina in gostinstvo d.o.o., Lju-
bljana, Lavričeva 2 a, sedež: Lavričeva 2
a, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/10301/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, dele-
žev, osnovnega kapitala, dejavnosti in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5474493
Firma: GRABRIJAN d.o.o., proizvodnja

perila in kopalk
Skrajšana firma: GRABRIJAN d.o.o.
Osnovni kapital: 2.284.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRABRIJAN MARIJA, Lav-

ričeva 2a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.256.200 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1990; GRABRIJAN PETER, Palme-
jeva ulica 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
513.900 SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12.
1990; GRABRIJAN BORUT, Albrehtova ul.
24, 1000 LJUBLJANA, vložek: 513.900
SIT, ne odgovarja, vstop: 13. 12. 1990.

Dejavnost: 174 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil, izbris 17. 9. 2001;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil, vpis 17. 9. 2001; 175 Proizvodnja
drugih tekstilij, izbris 17. 9. 2001; 17540
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n., vpis 17. 9.
2001; 182 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, izbris 17. 9. 2001; 18210 Proizvod-
nja delovnih oblačil, vpis 17. 9. 2001;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil,
vpis 17. 9. 2001; 18230 Proizvodnja spod-
njega perila, vpis 17. 9. 2001; 18240 Proiz-
vodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis
17. 9. 2001; 501 Trgovina z motornimi vozi-
li, izbris 17. 9. 2001; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili, vpis 17. 9. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozi-
li, vpis 17. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili, vpis 17. 9. 2001;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
izbris 17. 9. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 17. 9. 2001;
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503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, izbris 17. 9.
2001; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 17. 9. 2001; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 17. 9. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
17. 9. 2001; 504 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo“, izbris 17. 9. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 17. 9. 2001; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 17. 9. 2001; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 17. 9. 2001; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, vpis 17. 9.
2001; 511 Posredništvo, izbris 17. 9. 2001;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
vpis 17. 9. 2001; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 17. 9. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
17. 9. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 17. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
17. 9. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 17. 9. 2001; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
17. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 17. 9. 2001;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi, izbris 17. 9. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 17. 9. 2001; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 17. 9.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 17. 9. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 17. 9.
2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 17. 9. 2001; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
izbris 17. 9. 2001; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami, vpis 17. 9. 2001;
51320 Trgovina na debelo z mesom in mes-
nimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 51330 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis 17. 9.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoho-
lnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 9.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 51360 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 51370 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami, vpis 17. 9. 2001; 51380 Trgo-
vina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci, vpis 17. 9. 2001; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 17. 9. 2001;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe, izbris 17. 9. 2001; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 17. 9. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
17. 9. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 17. 9. 2001; 51440 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili, vpis 17. 9. 2001; 51450 Trgovina

na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 17. 9.
2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 17. 9. 2001; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki, izbris 17. 9. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
17. 9. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 17. 9.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 17. 9. 2001; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis 17. 9.
2001; 516 Trgovina na debelo s stroji, nap-
ravami, priborom, izbris 17. 9. 2001; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 17. 9. 2001; 51620 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji, vpis 17. 9. 2001;
51630 Trgovina na debelo s stroji za teksti-
lno industrijo, vpis 17. 9. 2001; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, vpis 17. 9. 2001; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
17. 9. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem, vpis 17. 9. 2001; 517 Druga trgovina
na debelo, izbris 17. 9. 2001; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 17. 9. 2001; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, izbris 17. 9. 2001; 52110 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 17. 9. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 17. 9. 2001; 522 Tr-
govina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah, izbris
17. 9. 2001; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 17. 9.
2001; 52220 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci,
vpis 17. 9. 2001; 52240 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkoho-
lnimi pijačami, vpis 17. 9. 2001; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
17. 9. 2001; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
17. 9. 2001; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, izbris 17. 9. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodaja-
lnah, izbris 17. 9. 2001; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 17. 9. 2001; 52420
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 17. 9.
2001; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
17. 9. 2001; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 17. 9. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 17. 9.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 17. 9.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 17. 9. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 17. 9. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
17. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
17. 9. 2001; 52481 Trgovina na drobno s

športno opremo, vpis 17. 9. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 17. 9. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, vpis 17. 9. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
17. 9. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 17. 9. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 17. 9. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
17. 9. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
17. 9. 2001; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom, izbris 17. 9. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
17. 9. 2001; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, izbris 17. 9. 2001; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 17. 9. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 17. 9. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
17. 9. 2001; 527 Popravila izdelkov široke
porabe, izbris 17. 9. 2001; 52710 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis
17. 9. 2001; 52720 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov, vpis 17. 9. 2001;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 17. 9.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
17. 9. 2001; 551 Dejavnost hotelov, izbris
17. 9. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 17. 9. 2001; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas, izbris 17. 9.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 17. 9. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 17. 9. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastani-
tvenimi zmogljivostmi, vpis 17. 9. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 17. 9. 2001; 553 Gostinske storitve
prehrane, izbris 17. 9. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 17. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 17. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
17. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 17. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
17. 9. 2001; 554 Točenje pijač in napitkov,
izbris 17. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
17. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 17. 9.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 17. 9. 2001; 555 Storit-
ve menz ter priprava in dostava hrane (cateri-
ng), izbris 17. 9. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 17. 9. 2001; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 17. 9. 2001;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris
17. 9. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 17. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 23. 3. 2001.

Rg-12683
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10178 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa PPG - HELIOS dru-
žba za trženje avtomobilskih premazov
za prvogradnjo d.o.o., sedež: Količevo
65, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/32827/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba članov nad-
zornega sveta s temile podatki:
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Matična številka: 1488716
Člani nadzornega sveta: ALAIN DINA, iz-

stop 31. 3. 2001; VRESK MARKO, izstop
31. 3. 2001; SLAVINEC UROŠ, vstop 1. 4.
2001; CAVALARI PAOLO, vstop 1. 4. 2001.

Rg-12684
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10179 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa HELIOS Kemična
tovarna Domžale, d.o.o., sedež: Ljublja-
nska 114, 1230 DOMŽALE, vpisanem
pod vložno št. 1/04472/00, vpisalo v sod-
ni register tega sodišča: sprememba članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5043166
Člani nadzornega sveta: JONTEZ BAR-

BARA, izstop 25. 4. 2001; LEMIČ ORAŠ
ZALA, vstop 26. 4. 2001.

Rg-12693
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10244 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZAD-
RUGA VELIKE LAŠČE, z.o.o. Velike La-
šče 53 1315 Velike Lašče, sedež: Veli-
ke Lašče 53, 1315 VELIKE LAŠČE,
vpisanem pod vložno št. 1/00629/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba firme, naslova sedeža, ustanoviteljev in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična številka: 5149886
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA VELIKE

LAŠČE, z.o.o.
Sedež: Stritarjeva cesta 8, 1315 VE-

LIKE LAŠČE
Ustanovitelji: GARBAS ALBIN, Veliki

Osolnik 16, 1314 ROB, vložek: 83.154
SIT, odgov. do dol. višine, vstop: 15. 5.
2000; TOMŠIČ DANICA, Velike Lašče 148,
1315 VELIKE LAŠČE, vložek: 10.250 SIT,
odgov. do dol. višine, izstop: 27. 3. 2001.

Člani nadzornega sveta: POLZELNIK AN-
TON, izstop 17. 3. 2001; PODRŽAJ JOŽE,
izstop 17. 3. 2001; INDIHAR STANE, izstop
17. 3. 2001; TEKAVEC MILAN, vstop 17. 3.
2001; ZAKRAJŠEK JOŽE, vstop 17. 3.
2001; AHČIN FRANCI, vstop 17. 3. 2001.

Rg-12696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10272 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa IRIS Mednarodna
trgovina, d.o.o., LJUBLJANA, sedež: Rim-
ska 8, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/04127/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba naslova sede-
ža, ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična številka: 5302889
Sedež: Cesta v gorice 8, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: SANOLABOR D.D., CIGA-

LETOVA 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
38.267.142,26 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1989; BELINGAR SAVO, Rašiška
3, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.002.402,09 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 4. 2001; BINIČKI RENATA, Cesta IV
julija 67, 8270 KRŠKO, vložek:
440.228,99 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 4. 2001; ČEPIN ALENKA, Melikova 27,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.009.911,72
SIT, ne odgovarja, izstop: 10. 4. 2001;
EMERŠIČ BLANKA, Rusjanov trg 2, 1000
LJUBLJANA, vložek: 880.457,98 SIT, ne

odgovarja, izstop: 10. 4. 2001; GLAVAČ
MATJAŽ, Cesta Tončke Čeč 52, 1420 TR-
BOVLJE, vložek: 1.263.785,41 SIT, ne od-
govarja, izstop: 10. 4. 2001; KOBAL IGOR,
Derčeva 9, 1000 LJUBLJANA, vložek:
845.239,66 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 4. 2001; KOREN MARIJA, Ulica pre-
komorskih brigad 5, 5220 TOLMIN, vložek:
1.044.970,97 SIT, ne odgovarja, izstop:
10. 4. 2001; KRALJ RENATA, Vegova 16,
3000 CELJE, vložek: 440.228,99 SIT, ne
odgovarja, izstop: 10. 4. 2001; MLINARIČ
EMIL, Polje Cesta XXXII 007, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 542.527,42 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 22. 11. 1996; ŠTREKELJ PO-
POVIČ TATJANA, Krivec 8, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.044.970,97 SIT, ne odgova-
rja, izstop: 10. 4. 2001; ULČAKAR
IVANA-MARIJA, Pot na Hreše 29B, 1000
LJUBLJANA, vložek: 871.653,40 SIT, ne
odgovarja, izstop: 10. 4. 2001; VIDMAJER
ANITA, Kogojeva 6, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 232.352,86 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 22. 11. 1996; VRAČAR LEONIDA-MA-
RJETA, Zvezda 5, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.817.177,23 SIT, ne odgovarja,
izstop: 10. 4. 2001; MARIBORSKE LEKA-
RNE, Tkalski prehod 4, 2109 MARIBOR,
vložek: 6.371.541,81 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 6. 2001; BELTRAM KOVAČIČ
JELKA, Rakitna 112, 1352 PRESERJE,
vložek: 4.576.347,54 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 6. 2001; RAJLIČ MARIJA, Soje-
rjeva 49, 1000 LJUBLJANA, vložek:
809.929,52 SIT, ne odgovarja, izstop:
11. 6. 2001; PORENTA MARIJA, V Sige
17, 1000 LJUBLJANA, vložek: 646.220,94
SIT, ne odgovarja, izstop: 11. 6. 2001; JE-
LNIKAR MILENA, Kresnice 48, 1281 KRE-
SNICE, vložek: 1.323.196,27 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 6. 2001; DERVIŠIČ
BREDA, Mlinska pot 14, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 979.412,65 SIT, ne odgovarja,
izstop: 11. 6. 2001; JESENOVEC ALEK-
SANDRA JASNA, Kotna pot 1, 1230 DRA-
GOMER, vložek: 572.297,70 SIT, ne od-
govarja, izstop: 11. 6. 2001.

Rg-12697
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10286 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa PODROČNI CEN-
TER ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA d.o.o.,
družba za pospeševanje poslovne dejav-
nosti, sedež: Škrabčev trg 40, 1310 RIB-
NICA, vpisanem pod vložno št. 1/32316/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 1429116
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in dru-

gih poljščin, vpis 19. 9. 2001; 01120 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik, vpis 19. 9. 2001; 01132 Sadjarstvo,
vpis 19. 9. 2001; 01411 Urejanje in vzdrže-
vanje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin, vpis 19. 9. 2001; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo, vpis 19. 9. 2001;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega, vpis 19. 9. 2001; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa, vpis 19. 9. 2001; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa,
vpis 19. 9. 2001; 1531 Predelava in konze-
rviranje krompirja, vpis 19. 9. 2001; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis

19. 9. 2001; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin, vpis 19. 9. 2001;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob,
vpis 19. 9. 2001; 1542 Proizvodnja rafinira-
nega olja in maščob, vpis 19. 9. 2001; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob, vpis 19. 9. 2001; 1552 Proizvod-
nja sladoleda, vpis 19. 9. 2001; 1561 Mli-
narstvo, vpis 19. 9. 2001; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov, vpis 19. 9.
2001; 1571 Proizvodnja krmil, vpis 19. 9.
2001; 1572 Proizvodnja hrane za hišne ži-
vali, vpis 19. 9. 2001; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic, vpis 19. 9. 2001; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov, vpis 19. 9. 2001; 1585 Proizvodnja
testenin, vpis 19. 9. 2001; 1586 Predelava
čaja in kave, vpis 19. 9. 2001; 1587 Proiz-
vodnja različnih začimb, dišav in drugih do-
datkov, vpis 19. 9. 2001; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane, vpis
19. 9. 2001; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n., vpis 19. 9. 2001; 1591 Proizvodnja
žganih pijač, vpis 19. 9. 2001; 1592 Proiz-
vodnja etilnega alkohola, vpis 19. 9. 2001;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis
19. 9. 2001; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač, vpis 19. 9. 2001;
1596 Proizvodnja piva, vpis 19. 9. 2001;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač, vpis 19. 9. 2001; 1710 Prip-
rava in predenje tekstilnih vlaken, vpis 19. 9.
2001; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil, vpis 19. 9. 2001; 1751 Proiz-
vodnja preprog in talnih oblog, vpis 19. 9.
2001; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 19. 9.
2001; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.,
vpis 19. 9. 2001; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n., vpis 19. 9. 2001;
2040 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
19. 9. 2001; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa, vpis 19. 9. 2001; 2052 Proizvo-
dnja izdelkov iz plute, slame in protja, vpis
19. 9. 2001; 2121 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, vpis 19. 9. 2001; 2125 Proizvo-
dnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
vpis 19. 9. 2001; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa, vpis 19. 9. 2001;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov, vpis
19. 9. 2001; 2420 Proizvodnja razkužil, pe-
sticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, vpis
19. 9. 2001; 2441 Proizvodnja farmacevt-
skih surovin, vpis 19. 9. 2001; 2442 Proiz-
vodnja farmacevtskih preparatov, vpis 19. 9.
2001; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev, vpis 19. 9.
2001; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev, vpis 19. 9. 2001; 2463 Proiz-
vodnja eteričnih olj, vpis 19. 9. 2001; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.,
vpis 19. 9. 2001; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva, vpis 19. 9. 2001; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega, vpis 19. 9.
2001; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n., vpis 19. 9. 2001; 3615 Proizvodnja
žimnic, vpis 19. 9. 2001; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač, vpis 19. 9.
2001; 3661 Proizvodnja bižuterije, vpis
19. 9. 2001; 3662 Proizvodnja metel in kr-
tač, vpis 19. 9. 2001; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov, vpis 19. 9.
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2001; 40103 Druga proizvodnja elektrike,
vpis 19. 9. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 19. 9. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
19. 9. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 19. 9.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, vpis 19. 9.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
19. 9. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 19. 9.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 19. 9.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznov-
rstnih izdelkov, vpis 19. 9. 2001; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
19. 9. 2001; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, vpis 19. 9. 2001; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
19. 9. 2001; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 19. 9. 2001; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 19. 9. 2001; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami, vpis 19. 9. 2001;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 19. 9. 2001;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 19. 9. 2001;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi
z ribami, raki, mehkužci, vpis 19. 9. 2001;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 19. 9.
2001; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 19. 9.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko, vpis 19. 9. 2001; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 19. 9. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 19. 9. 2001; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki, vpis 19. 9.
2001; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo, vpis 19. 9.
2001; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, vpis 19. 9. 2001; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 19. 9. 2001; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 19. 9. 2001;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili, vpis 19. 9.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 19. 9.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 19. 9. 2001; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 19. 9. 2001; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 19. 9.
2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 19. 9. 2001; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 19. 9. 2001; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, vpis 19. 9. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 19. 9. 2001; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki, vpis 19. 9. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki, vpis 19. 9. 2001; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili, vpis 19. 9. 2001;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-

li in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
19. 9. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
19. 9. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 19. 9. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
19. 9. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 19. 9. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
19. 9. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 19. 9. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 19. 9. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
19. 9. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
19. 9. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 19. 9. 2001; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 19. 9.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah, vpis 19. 9. 2001; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
19. 9. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in pod-
obnih obratov, vpis 19. 9. 2001; 5521 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 19. 9. 2001; 5522 Dejavnost
kampov, vpis 19. 9. 2001; 55231 Dejavno-
st otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 19. 9. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 19. 9. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
19. 9. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 19. 9. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 19. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 19. 9.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 19. 9. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 19. 9. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 19. 9. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih ob-
ratov, vpis 19. 9. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 19. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
19. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 19. 9. 2001; 5551
Dejavnost menz, vpis 19. 9. 2001; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
19. 9. 2001; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 19. 9. 2001; 6311 Preklada-
nje, vpis 19. 9. 2001; 6312 Skladiščenje,
vpis 19. 9. 2001; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, vpis 19. 9.
2001; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, vpis 19. 9. 2001; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu, vpis 19. 9. 2001; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
19. 9. 2001; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, vpis 19. 9. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 19. 9. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 19. 9. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
19. 9. 2001; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
19. 9. 2001; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 19. 9.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 19. 9. 2001; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 19. 9. 2001;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis

19. 9. 2001; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem, vpis 19. 9. 2001; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem, vpis 19. 9.
2001; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem, vpis 19. 9. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 19. 9. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 19. 9. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 19. 9. 2001; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 19. 9. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi prog-
rami, vpis 19. 9. 2001; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis 19. 9.
2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 19. 9. 2001; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti, vpis 19. 9. 2001;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja, vpis 19. 9.
2001; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije, vpis
19. 9. 2001; 73104 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju medicine, vpis
19. 9. 2001; 73202 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju humanistike,
vpis 19. 9. 2001; 74201 0 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 19. 9.
2001; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje, vpis 19. 9. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 19. 9. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 19. 9. 2001;
7470 Čiščenje stavb, vpis 19. 9. 2001;
7481 Fotografska dejavnost, vpis 19. 9.
2001; 7482 Pakiranje, vpis 19. 9. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 19. 9. 2001; 74843 Druge poslo-
vne dejavnosti, d.n., vpis 19. 9. 2001; 8042
Drugo izobraževanje, vpis 19. 9. 2001;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
vpis 19. 9. 2001; 85311 Dejavnost domov
za starejše, vpis 19. 9. 2001; 85319 Drugo
socialno varstvo z nastanitvijo, vpis 19. 9.
2001; 8532 Socialno varstvo brez nastanit-
ve, vpis 19. 9. 2001; 85321 Dejavnost cen-
trov za socialno delo, vpis 19. 9. 2001;
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij,
vpis 19. 9. 2001; 85324 Dejavnost varstve-
no delovnih centrov, vpis 19. 9. 2001;
85329 Druge socialne dejavnosti, vpis
19. 9. 2001; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov, vpis 19. 9. 2001; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov, vpis 19. 9. 2001;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki, vpis
19. 9. 2001; 90004 Kanalizacija in delova-
nje čistilnih naprav, vpis 19. 9. 2001; 90005
Druge dejavnosti javne higiene, vpis 19. 9.
2001; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj, vpis 19. 9. 2001; 9112 De-
javnost strokovnih združenj, vpis 19. 9.
2001; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n., vpis 19. 9. 2001; 9213 Kinematograf-
ska dejavnost, vpis 19. 9. 2001; 9231 Ume-
tniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 19. 9.
2001; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve, vpis 19. 9. 2001; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis
19. 9. 2001; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n., vpis 19. 9. 2001; 92511 Dejav-
nost knjižnic, vpis 19. 9. 2001; 92512 De-
javnost arhivov, vpis 19. 9. 2001; 9252 De-



Stran 6334 / Št. 81 / 15. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javnost muzejev, varstvo kulturne dediščine,
vpis 19. 9. 2001; 92521 Dejavnost muze-
jev, vpis 19. 9. 2001; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine, vpis 19. 9. 2001; 9253 Deja-
vnost botaničnih in živalskih vrtov ter narav-
nih rezervatov, vpis 19. 9. 2001; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti, vpis 19. 9. 2001;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 19. 9. 2001; 9303 Pogrebna dejavno-
st, vpis 19. 9. 2001; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa, vpis 19. 9. 2001; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 19. 9.
2001.

Rg-12698
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10288 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZUPANČIČ agenci-
ja za informatiko in finance, d.o.o. Šent-
vid pri Stični 122, sedež: Šentvid pri Stič-
ni 122, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI,
vpisanem pod vložno št. 1/11257/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti na-
slova ustanovitelja in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5468434
Osnovni kapital: 2.157.900,00 SIT
Ustanovitelji: ZUPANČIČ FRANČIŠEK,

Šentvid pri Stični 22, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI, vložek: 1.787.120 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 3. 12. 1990.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 20. 9. 2001; 7415 Up-
ravljanje s holding družbami, izbris 20. 9.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izb-
ris 20. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
20. 9. 2001; 8531 Institucionalno socialno
varstvo, izbris 20. 9. 2001; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev, iz-
bris 20. 9. 2001; 900 Storitve javne higie-
ne, izbris 20. 9. 2001; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene, vpis 20. 9. 2001; 9303
Druge storitve za nego telesa, izbris 20. 9.
2001; 93040 Druge dejavnosti za nego te-
lesa, vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 5. 2001

Rg-12700
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10310 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa HIGIEA trgovina z
medicinskimi in farmacevtskimi proizvo-
di ter zastopstva d.o.o., sedež: Blatnica
10, 1236 TRZIN, vpisanem pod vložno št.
1/03338/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5814588
Osnovni kapital: 30.152.000,00 SIT
Ustanovitelji: LUKNER PERŠAK MAR-

LEN, Kidričeva 63, 1236 TRZIN, vložek:
30.152.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 9.
1992.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5. 6. 2001

Rg-12701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10312 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa SATELIT - TBM - SL
Podjetje za consulting, trgovino in storit-
ve, d.o.o., sedež: Ravbarjeva ulica 11,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno

št. 1/29131/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 1192329
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CEDILNIK-FRUA NINA, Ra-

vbarjeva ulica 11, 1000 LJUBLJANA, vložek:
525.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1999; FRUA DRAŽEN, Stjepana Radića 14,
ŠIBENIK, vložek: 525.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 23. 2. 1999; PETRAK BOŽICA,
Horvaćanska 140, ZAGREB, vložek:
525.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1999; PETRAK MARIJAN, Horvaćanska
140, ZAGREB, vložek: 525.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 23. 2. 1999.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 6. 2001

Rg-12702
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10346 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa PARTNAIR AVIATI-
ON SERVICES Storitve za aviacijo d.o.o.,
Ježa 25 a, Ljubljana - Črnuče, sedež: Ježa
25 a, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE,
vpisanem pod vložno št. 1/02603/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, skrajšane firme, osnovnega kapita-
la, deležev, naslova ustanovitelja, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5296439
Firma: PARTNAIR AVIATION SERVICES

Storitve za aviacijo d.o.o.
Skrajšana firma: PARTNAIR d.o.o.
Osnovni kapital: 14.316.803,14 SIT
Ustanovitelji: TRILAR MARJAN, Visoko 79

a, 4208 ŠENČUR, vložek: 4.772.267,71
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10. 1989; BO-
KAL LUDVIK, Prešernova ulica 26, 1236 TR-
ZIN, vložek: 4.772.267,71 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 27. 10. 1989; IVANČIČ SAMO,
Med ogradami 23, Solkan, 5000 NOVA GO-
RICA, vložek: 4.772.267,72 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 5. 10. 1992.

Dejavnost: 22130 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 14. 9. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 14. 9.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 14. 9.
2001; 30020 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov, vpis
14. 9. 2001; 31610 Proizvodnja druge ele-
ktrične opreme za stroje in vozila, vpis 14. 9.
2001; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n., vpis 14. 9. 2001; 33200 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in nap-
rav, razen op, vpis 14. 9. 2001; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje, vpis 14. 9. 2001; 35300 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil, vpis 14. 9.
2001; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
14. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 14. 9. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 14. 9. 2001; 51640 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo, vpis 14. 9. 2001; 62100
Zračni promet na rednih linijah, vpis 14. 9.
2001; 62200 Izredni zračni promet, vpis
14. 9. 2001; 63230 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu, vpis 14. 9. 2001;
65210 Finančni zakup (leasing), vpis 14. 9.

2001; 72100 Svetovanje o računalniških na-
pravah, vpis 14. 9. 2001; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi, vpis
14. 9. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter računa-
lniških naprav, vpis 14. 9. 2001; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 14. 9.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 14. 9. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 14. 9.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 14. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
14. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 14. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 14. 9.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 14. 9. 2001; 91110 Dejavnost poslov-
nih in delodajalskih združenj, vpis 14. 9.
2001; 91120 Dejavnost strokovnih združe-
nj, vpis 14. 9. 2001; 91330 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n., vpis 14. 9. 2001;
92610 Obratovanje športnih objektov, vpis
14. 9. 2001; 92623 Druge športne dejav-
nosti, vpis 14. 9. 2001; 93050 Druge storit-
vene dejavnosti, d.n., vpis 14. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 27. 6. 2001.

Rg-12704
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10370 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa MEČEK Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Cerknica, sedež: Rimska 2, 1380 CERK-
NICA, vpisanem pod vložno št.
1/27241/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5880548
Osnovni kapital: 3.583.755,91 SIT
Ustanovitelji: DRAGOLIČ JANEZ, Rim-

ska 2, 1380 CERKNICA, vložek:
3.583.755,91 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1998.

Dejavnost: 6330 Storitve potovalnih age-
ncij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 19. 9.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n., vpis 19. 9. 2001;
9303 Druge storitve za nego telesa, izbris
19. 9. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 19. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 27. 6. 2001.

Rg-12708
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10407 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa STOL industrija
pohištva, d.d., Kamnik, sedež: Ljubljan-
ska 45, 4246 KAMNIK, vpisanem pod vlož-
no št. 1/01123/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična številka: 5037948
Člani nadzornega sveta: SUHADOLC ZD-

RAVKO, izstop 1. 12. 2000.

Rg-12714
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10459 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa TOBAČNA LJUB-
LJANA proizvodno in trgovsko podjetje
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za tobačne izdelke, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Tobačna ulica 5, 1000 LJUBLJA-
NA, vpisanem pod vložno št. 1/00341/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba ustanovitelja in deleža s temile pod-
atki:

Matična številka: 5132533
Ustanovitelji: SEITA, SOCIETE NATIONA-

LE D’EXPLOITATION Industrielle des Tabacs
et Alumettes, S.A., 53 Quai d’ Orsay, PARIS,
vložek: 630.182.341,80 SIT, ne odgovarja,
izstop: 28. 6. 2001; REEMTSMA ZENTRA-
LEUROPA Beteiligungsgesellschaft mbH,
Parkstrasse 51, HAMBURG, vložek:
2.723.669.442,40 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 17. 5. 2000.

Rg-12715
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10471 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa PAK4 podjetje za
proizvodnjo kartonske embalaže, d.o.o.,
sedež: Opekarna 22, 1420 TRBOVLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/15150/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5562902
Ustanovitelji: KODRIČ DARKO, Gimnazij-

ska c. 15 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
23.918.713 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 1.
1992; AHAC GVIDO, Trg revolucije 4, 1420
TRBOVLJE, vložek: 5.115.433 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 1. 1992; ŽAGAR BOGO-
MIR, Trg revolucije 1, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 5.687.326 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1992; KODRIČ VALENTIN, Kovinar-
sko naselje 4 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
1.704.726 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
2001; BOMBAČ ZADEL METKA, Topniška
ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.273.493 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
2001; GREŠAK KARL, Knezdol 41, 1420
TRBOVLJE, vložek: 1.136.747 SIT, ne od-
govarja, vstop: 22. 6. 2001; KLANŠEK
JOŽE, Cesta Tončke Čeč 61, 1420 TRBO-
VLJE, vložek: 1.136.747 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 6. 2001; ZUPAN ALEŠ, Vreskovo
75 b, 1420 TRBOVLJE, vložek: 1.136.747
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6. 2001; PAV-
LOVIČ MARTIN, Mlagajeva ulica 18, 1420
CELJE, vložek: 511.102 SIT, ne odgovarja,
vstop: 22. 6. 2001.

Dejavnost: 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino, vpis 20. 9. 2001; 28512 Druga površi-
nska in toplotna obdelava kovin, vpis 20. 9.
2001; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili, vpis 20. 9. 2001; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili, vpis 20. 9.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili, vpis 20. 9. 2001; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 20. 9. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
20. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 20. 9. 2001; 52471
Dejavnost knjigarn, vpis 20. 9. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
20. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
20. 9. 2001; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo, vpis 20. 9. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 20. 9. 2001;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-

mo in hišnimi živalmi, vpis 20. 9. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis
20. 9. 2001; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo, vpis 20. 9. 2001;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki, vpis 20. 9. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
20. 9. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
20. 9. 2001; 5530 Gostinske storitve preh-
rane, izbris 20. 9. 2001; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 20. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 20. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
20. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 20. 9. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 20. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
20. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 20. 9.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 20. 9. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 20. 9. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 20. 9. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 20. 9. 2001; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
20. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 20. 9.
2001; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev, izbris 20. 9. 2001; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis
20. 9. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 20. 9. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 20. 9. 2001; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 20. 9.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 20. 9. 2001; 71402 Dejavnost video-
tek, vpis 20. 9. 2001; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe, vpis 20. 9.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, izbris 20. 9. 2001; 74201 0 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
20. 9. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 20. 9.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 20. 9. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 20. 9.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izb-
ris 20. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
20. 9. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 20. 9.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razm-
noževanje, vpis 20. 9. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 20. 9. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 20. 9. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 20. 9.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 22. 6. 2001.

Rg-12716
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10472 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa PAK 4 I.P. podjetje
za proizvodnjo kartonske embalaže
d.o.o., sedež: Opekarna 22, 1420 TRBO-

VLJE, vpisanem pod vložno št.
1/26255/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5867592
Osnovni kapital: 5.498.000,00 SIT
Ustanovitelji: KODRIČ DARKO, Gimnazij-

ska 15 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
2.309.160 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1994; AHAC GVIDO, Trg revolucije 4, 1420
TRBOVLJE, vložek: 494.820 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 20. 6. 1994; ŽAGAR BOGO-
MIR, Trg revolucije 1, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 549.800 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1994; KODRIČ VALENTIN, Kovinar-
sko naselje 4 a, 1420 TRBOVLJE, vložek:
164.918 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
2001; BOMBAČ ZADEL METKA, Topniška
ulica 43, 1000 LJUBLJANA, vložek:
219.943 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 6.
2001; GREŠAK KARL, Knezdol 41, 1420
TRBOVLJE, vložek: 109.972 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 22. 6. 2001; KLANŠEK JOŽE,
Cesta Tončke Čeč 61, 1420 TRBOVLJE,
vložek: 109.972 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 2001; ZUPAN ALEŠ, Vreskovo 75 b,
1420 TRBOVLJE, vložek: 109.972 SIT, ne
odgovarja, vstop: 22. 6. 2001; PAVLOVIČ
MARTIN, Malgajeva ulica 18, 3000 CELJE,
vložek: 49.443 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 2001.

Dejavnost: 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 20. 9. 2001; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 20. 9. 2001; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami, vpis 20. 9. 2001;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 20. 9. 2001;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki, vpis 20. 9. 2001; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki, vpis 20. 9. 2001; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 20. 9. 2001; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 20. 9. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 20. 9. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 20. 9. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
20. 9. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 20. 9. 2001; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 20. 9. 2001; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 20. 9.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 20. 9. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 20. 9. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 20. 9. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 20. 9. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 20. 9. 2001; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 9. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki, vpis 20. 9. 2001; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki, vpis 20. 9. 2001;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 20. 9. 2001; 5162 Trgovina na
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debelo z gradbenimi stroji, vpis 20. 9. 2001;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 20. 9. 2001; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 20. 9. 2001; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 20. 9.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
20. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 20. 9. 2001; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili, vpis 20. 9. 2001; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 20. 9. 2001; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 20. 9. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 20. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, izb-
ris 20. 9. 2001; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
vpis 20. 9. 2001; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet, vpis 20. 9. 2001; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
20. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 20. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 22. 6. 2001.

Rg-12726
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10738 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa BELINKA Kemična
tovarna Moste d.d., sedež: Ob železnici
14, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/01551/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba statuta s temile
podatki:

Matična številka: 5132622
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 21. 6. 2001.

Rg-12730
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10792 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa OPTOTEK podjetje
za inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: De-
vova 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/04147/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme, sede-
ža, osnovnega kapitala, deleža ustanovite-
ljev, dejavnosti, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5326389
Firma: OPTOTEK, podjetje za inženiri-

ng d.o.o.
Skrajšana firma: OPTOTEK d.o.o.
Sedež: Stegne 13 a, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 17.081.100,00 SIT
Ustanovitelji: DRAŠLER MARJAN, Bole-

tova 51, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.794.330 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 12.
1989; VEDLIN BORIS, Stari trg 1, 1000
LJUBLJANA, vložek: 6.392.440 SIT, ne od-
govarja, vstop: 31. 12. 1996; ZALAR MAT-
JAŽ, Smerdujeva ul. 19, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 4.794.330 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 12. 1996; PAPIČ JOŽE, Tugomerjeva
ulica 74, 1000 LJUBLJANA, vložek:
550.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6.
2001; LAH GREGOR MILAN, Žaucerjeva uli-
ca 14, 1000 LJUBLJANA, vložek: 550.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
s. uprave DRAŠLER MARJAN, Boletova 51,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 28. 6. 2001,
kot predsednik poslovodstva zastopa družbo
brez omejitev; član uprave VEDLIN BORIS,
Ul. Pohorskega bataljona 187, 1000 LJUB-
LJANA, razrešitev: 28. 6. 2001, kot namest-
nik predsednika poslovodstva zastopa druž-
bo brez omejitev; član uprave ZALAR MAT-
JAŽ, Smerdujeva ul. 19, 1000 LJUBLJANA,
razrešitev: 28. 6. 2001, zastopa kot član po-
slovodstva brez omejitev; direktor VEDLIN
BORIS, Stari trg 1, 1000 LJUBLJANA, ime-
novanje: 28. 6. 2001; zastopnik DRAŠLER
MARJAN, Boletova 51, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 28. 6. 2001, zastopa kot na-
mestnik direktorja; zastopnik ZALAR MAT-
JAŽ, Smerdujeva ul. 19, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 28. 6. 2001, zastopa kot na-
mestnik direktorja.

Dejavnost: 2852 Splošna mehanična
dela, izbris 20. 9. 2001; 28520 Splošna
mehanična dela, vpis 20. 9. 2001; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
izbris 20. 9. 2001; 28750 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 20. 9.
2001; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev, izbris 20. 9. 2001; 29400 Proizvodnja
obdelovalnih strojev, vpis 20. 9. 2001; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.,
izbris 20. 9. 2001; 31620 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n., vpis 20. 9.
2001; 3310 Proizvodnja medicinske in kiru-
rške opreme in ortopedskih pripomočkov,
izbris 20. 9. 2001; 33100 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov, vpis 20. 9. 2001; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in nap-
rav, razen op, izbris 20. 9. 2001; 33200
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen op, vpis 20. 9. 2001; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje, izbris 20. 9. 2001; 33300 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje, vpis 20. 9. 2001; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske op-
reme, izbris 20. 9. 2001; 33400 Proizvodnja
optičnih instrumentov in fotografske opreme,
vpis 20. 9. 2001; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, izbris
20. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
20. 9. 2001; 51460 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 20. 9. 2001;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
izbris 20. 9. 2001; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo, vpis 20. 9. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, izbris 20. 9.
2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis
20. 9. 2001; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, izbris
20. 9. 2001; 52320 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
20. 9. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, izbris 20. 9. 2001; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 20. 9. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., izbris 20. 9. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis

20. 9. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, izbris 20. 9. 2001; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 20. 9. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
20. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 20. 9. 2001; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, izbris 20. 9.
2001; 74300 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje, vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe dne 14. 6. 2001.

Rg-12735
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10808 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZAPE TRADE d.o.o.,
Podjetje za inženiring, proizvodnjo in sto-
ritve, Ljubljana, sedež: Ulica bratov Kna-
pič 12, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/23657/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega
kapitala, deležev, sprememba in uskladitev
dejavnosti, imena in naslova ustanoviteljev in
zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5793173
Osnovni kapital: 2.470.346,61 SIT
Ustanovitelji: ZAVODNIK PETER JOŠKO,

Ulica bratov Knapič 12, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 1.235.173,30 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 10. 5. 1993; ZAVODNIK SONJA, Du-
najska cesta 59, 1000 LJUBLJANA, vložek:
617.586,65 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993; ZAVODNIK KATJA, Oktoberske revo-
lucije 10 A, 6310 IZOLA, vložek:
617.586,65 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor ZAVODNIK PETER JOŠKO, Ulica bra-
tov Knapič 12, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 10. 5. 1993, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 45310 Električne inštalacije,
vpis 21. 9. 2001; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 21. 9. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
21. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 9. 2001;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
21. 9. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 21. 9.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis
21. 9. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 21. 9. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 21. 9. 2001;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 21. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 21. 9. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
21. 9. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 21. 9. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 21. 9.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 21. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 21. 9.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 21. 9. 2001; 74140 Podjetniško in po-
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slovno svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
21. 9. 2001.

Rg-12736
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10810 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZAPE d.o.o., pod-
jetje za inženiring, proizvodnjo in storit-
ve, sedež: Ul. Bratov Knapič 12, 1210
LJUBLJANA ŠENTVID, vpisanem pod vlož-
no št. 1/17919/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deležev, sprememba in uskladitev deja-
vnosti, imena in naslova ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5606292
Osnovni kapital: 2.637.276,65 SIT
Ustanovitelji: ZAVODNIK PETER JOŠKO,

Ulica bratov Knapič 12, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 1.318.638,32 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1992; TRAMPUŽ ZORAN PETER,
Vilharjeva cesta 37, 1113 LJUBLJANA,
vložek: 1.318.638,32 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 7. 4. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik TRAMPUŽ ZORAN PETER, Vilharje-
va cesta 37, 1113 LJUBLJANA, imenova-
nje: 7. 4. 1992, zastopa brez omejitev do slt
protivrednosti 10.000 dem. za sklepanje po-
slov nad navedeno vednostjo je potrebno
sogalsje skupščine; direktor ZAVODNIK PE-
TER JOŠKO, Ulica bratov Knapič 12, 1113
LJUBLJANA, imenovanje: 7. 4. 1992, zasto-
pa brez omejitevdo slt protivrednosti
10.000dem. za sklepanje poslov nad nave-
deno vrednostjo je potrebno soglasje skup-
ščine.

Dejavnost: 45310 Električne inštalacije,
vpis 21. 9. 2001; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 21. 9. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
21. 9. 2001; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
21. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 21. 9. 2001;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
21. 9. 2001; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 21. 9.
2001; 51640 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo, vpis
21. 9. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 21. 9. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 21. 9. 2001;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 21. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 21. 9. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
21. 9. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 21. 9. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 21. 9.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, vpis 21. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 21. 9.
2001; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 21. 9. 2001; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
21. 9. 2001.

Rg-12741
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10835 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa ALTEN, energeti-
ka, računalništvo in razvoj, d.o.o., sedež:
Koprska 94, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/04198/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, sk-
rajšane firme, naslova sedeža, zastopnikov,
sprememba in uskladitev dejavnosti in naslo-
va ustanovitelja, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5319757
Firma: ALTEN energetika, računalništ-

vo in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTEN d.o.o.
Sedež: Cesta v Mestni log 88 a, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: KRISTAN BOJAN, Valvazor-

jeva ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
11.425.238 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12.
1989.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor KRISTAN BOJAN, Valvazorjeva ul. 10,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 12. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor FAJFAR GRE-
GOR, Gregorčičeva 13 a, 1000 LJUBLJA-
NA, razrešitev: 12. 7. 2001, zastopa brez
omejitev; zastopnik FAJFAR GREGOR, Gre-
gorčičeva 13 a, 1000 LJUBLJANA, imeno-
vanje: 12. 7. 2001, zastopa kot namestnik
direktorja.

Dejavnost: 2215 Drugo založništvo, izb-
ris 21. 9. 2001; 22150 Drugo založništvo,
vpis 21. 9. 2001; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava, izbris 21. 9. 2001; 22230 Knjigove-
štvo in dodelava, vpis 21. 9. 2001; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov,
izbris 21. 9. 2001; 22240 Priprava in proiz-
vodnja tiskovnih sestavkov, vpis 21. 9. 2001;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storit-
ve, izbris 21. 9. 2001; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov, izbris 21. 9. 2001;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov, vpis 21. 9. 2001; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo pod-
atkov, izbris 21. 9. 2001; 30020 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obdela-
vo podatkov, vpis 21. 9. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., izbris 21. 9. 2001;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 21. 9.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznov-
rstnih izdelkov, izbris 21. 9. 2001; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 21. 9. 2001; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, izbris 21. 9. 2001; 51640 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računa-
lniško opremo, vpis 21. 9. 2001; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem, izbris 21. 9. 2001; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 21. 9. 2001; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, izbris 21. 9. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 21. 9. 2001; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, izbris 21. 9.
2001; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 21. 9. 2001; 7230
Obdelava podatkov, izbris 21. 9. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 21. 9.
2001; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami, izbris 21. 9. 2001; 72400

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 21. 9. 2001; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav, izbris 21. 9. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 21. 9. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 21. 9. 2001; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, izbris 21. 9.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 21. 9. 2001; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje, izbris 21. 9.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 21. 9. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje, vpis 21. 9. 2001; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, vpis 21. 9. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 21. 9. 2001; 7440 Oglaševa-
nje, izbris 21. 9. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 21. 9. 2001; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, izbris 21. 9. 2001;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., izb-
ris 21. 9. 2001; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n., vpis 21. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 7. 2001

Rg-12742
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10836 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa ALTEN.R.S. družba
za trgovino, računalniške in računovod-
ske storitve d.o.o., Ljubljana, sedež: Kop-
rska 94, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/18776/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, usta-
noviteljev, deleža, zastopnika in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5642850
Sedež: Cesta v Mestni log 88 a, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: KRISTAN BOJAN, Valvazor-

jeva ul. 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.425.786 SIT, ne odgovarja, izstop: 10. 7.
2001; SOTELŠEK LENKA, Bratnice 2, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI, vložek: 2.851.572
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 3. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik KRISTAN BOJAN, Valvasorjeva ul.
10, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 10. 7.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 10. 7. 2001

Rg-12748
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10893 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa IMMORENT ALFA
leasing družba, d.o.o., sedež: Dunajska
63, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/32794/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža s
temile podatki:

Matična številka: 1491806
Sedež: Dunajska 56, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-12751
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10908 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa DEMM grafični re-
promateriali, d.o.o., Ljubljana, sedež: Pr-
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žanjska 10 b, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/27379/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba naslova sedeža s temile podatki:

Matična številka: 5919045
Sedež: Koseška 32, 1000 LJUBLJANA

Rg-12755
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10926 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa S-IMMORENT nep-
remičnine d.o.o., sedež: Dunajska 63,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/32597/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža s
temile podatki:

Matična številka: 1215124
Sedež: Dunajska 56, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-12760
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10974 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa LKB trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., sedež: Čopova
14, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/31298/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba naslova sedeža,
dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 1339311
Sedež: Poljanski nasip 6, 1000 LJUB-

LJANA
Dejavnost: 51180 Posredništvo, specia-

lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 20. 9. 2001; 51460 Trgovina na debe-
lo s farmacevtskimi izdelki, vpis 20. 9. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 20. 9. 2001; 51700 Druga trgo-
vina na debelo, vpis 20. 9. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 20. 9. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 20. 9.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 20. 9. 2001.

Razno: Sprememba akta o ustanovitvi z
dne 14. 6. 2001.

Rg-12761
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10975 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI ATE-
LJE-ARHING d.o.o. Ljubljana, sedež: Ker-
snikova 9, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/19114/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov s temile podatki:

Matična številka: 5622638
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik TRAUNŠEK BORIS, Aškerčeva 9,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 6. 2001,
začasni poslovodja, zastopa brez omejitev;
direktor MIKELJ GOLOB VLASTA, Pot na
Fužine 35, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
16. 7. 2001.

Rg-12764
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10999 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa SITOM Podjetje za
grafične storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Brodišče 28, I.O.C. Trzin, 1236 TRZIN,
vpisanem pod vložno št. 1/22574/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba os-
novnega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična številka: 5775167

Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MAZOVEC ZDENKA, Kidri-

čeva 88, 1234 TRZIN MENGEŠ, vložek:
2.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 4.
1993.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 3. 7. 2001.

Rg-12783
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11170 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa APOLLO & KUN-
STELJ proizvodnja, storitve, trgovina,
k.d., sedež: Višnarjeva ulica 6, 1215 ME-
DVODE, vpisanem pod vložno št.
1/34137/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: razširitev dejavnosti in sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 1585649
Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in

zemeljska dela, vpis 13. 9. 2001; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
13. 9. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 13. 9. 2001; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 13. 9. 2001; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 13. 9. 2001; 45320 Izolacijska
dela, vpis 13. 9. 2001; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije, vpis 13. 9.
2001; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 13. 9. 2001; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 13. 9. 2001; 45420 Vg-
rajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
13. 9. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 13. 9. 2001; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 13. 9. 2001; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
13. 9. 2001; 51170 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 13. 9.
2001; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 13. 9. 2001; 52473 De-
javnost papirnic, vpis 13. 9. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
13. 9. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 13. 9. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
13. 9. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln, vpis 13. 9. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih, vpis 13. 9. 2001; 63210 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis
13. 9. 2001; 63220 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu, vpis 13. 9. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 13. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 13. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 13. 9. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 13. 9. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 13. 9. 2001; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
13. 9. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 13. 9. 2001; 72500 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav, vpis 13. 9. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 13. 9.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 13. 9. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 13. 9. 2001; 74810 Fotografska
dejavnost, vpis 13. 9. 2001; 74820 Pakira-
nje, vpis 13. 9. 2001; 74831 Prevajanje,
vpis 13. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje in

drugo razmnoževanje, vpis 13. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
13. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 13. 9. 2001; 92610
Obratovanje športnih objektov, vpis 13. 9.
2001; 92621 Dejavnost marin, vpis 13. 9.
2001; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč, vpis 13. 9. 2001; 92623 Druge
športne dejavnosti, vpis 13. 9. 2001; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
13. 9. 2001; 93010 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic, vpis 13. 9. 2001; 93021
Dejavnost frizerskih salonov, vpis 13. 9.
2001; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov, vpis 13. 9. 2001; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov, vpis 13. 9. 2001; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 13. 9.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 13. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13. 7. 2001.

Rg-12787
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11211 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa MEDIA FORUM ce-
nter za javno komuniciranje Ljubljana,
sedež: Savska 5, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/33779/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 1571753
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik VODEB OLIVER, Kamniška 16,
2000 MARIBOR, razrešitev: 23. 7. 2001,
zastopa kot v.d. direktorja; zastopnik ZAT-
LER SIMONA, Prušnikova 31, 1000 LJUB-
LJANA, imenovanje: 23. 7. 2001, zastopa
kot v.d. direktorja.

Rg-12795
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11286 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa STEDEK Podjetje
za obdelavo in dekoriranje stekla, d.d.,
Vodenska cesta 5. a, Trbovlje, sedež: Vo-
denska cesta 5. a, 1420 TRBOVLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/23190/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnikov s temile podatki:

Matična številka: 5766478
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave ŠUJICA IGOR, CAFOVA 4, 2000 MA-
RIBOR, razrešitev: 21. 6. 2001; član uprave
GROHAR MIRAN, Novi Log 7 b, 1430 HRA-
STNIK, imenovanje: 21. 6. 2001.

Rg-12797
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11291 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa KPMG SLOVENIJA
d.o.o., management, consulting in revizi-
ja, Ljubljana, sedež: Dunajska cesta 21,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/20621/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememb firme, naslova se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5648556
Firma: KPMG SLOVENIJA, podjetje za

revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: KPMG Slovenija, d.o.o.
Sedež: Neubergerjeva ulica 30, 1000

LJUBLJANA
Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-

premičninami, izbris 18. 9. 2001; 70110 Or-
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ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 18. 9. 2001; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami, vpis 18. 9.
2001.

Rg-12801
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11319 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa CEPROM tovorni
promet d.d., sedež: Savska cesta 2, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/02094/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5143438
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor MUSAR FRANC, Rožna dolina c. VII 25,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 2. 7. 2001,
zastopa brez omejitev; direktor MAJCENO-
VIČ MATIJA, Vrhpolje pri Kamniku 144, 1240
KAMNIK, imenovanje: 2. 7. 2001.

Rg-12802
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11320 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa JURMAT Inženiri-
ng Svetovanje Proizvodnja d.o.o. Ljublja-
na, sedež: Koprska ulica 2A, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26031/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, naslov ustanoviteljev in zastopnika,
sprememba družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična številka: 5892996
Osnovni kapital: 6.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOMEC JURIJ, Koprska uli-

ca 2 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 19. 1.
1995; SLAK BRANKA, Koprska ulica 2 A,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.800.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 19. 1. 1995.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor HOMEC JURIJ, Koprska ulica 2 A, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 19. 1. 1995, za-
stopa brez omejitev.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11. 9. 2001.

Rg-12805
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11351 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa SPAR SLOVENIJA
trgovsko podjetje d.o.o. Ljubljana, sedež:
Šmartinska 152 g, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/15893/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5571693
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist DOMJAN IGOR, Hohkrautova ulica 6,
3000 CELJE, imenovanje: 24. 4. 2001; pro-
kurist STRITAR LUKA, Vodovodna cesta 3,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 24. 4.
2001.

Rg-12817
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11427 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa BIRO LOG inženiri-
ng, d.o.o. Ljubljana, sedež: Pod topoli 58,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/13599/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, sprememba in uskladitev dejav-

nosti, sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5524601
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PIRC VIKTOR, Pod topoli

58, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1991.

Dejavnost: 72300 Obdelava podatkov,
vpis 19. 9. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 19. 9. 2001; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju naravoslovja, vpis 19. 9. 2001; 74201
0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 19. 9. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
19. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 19. 9. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
19. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 1. 8. 2001.

Rg-12818
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11438 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa ODVETNIŠKA DRU-
ŽBA ČEFERIN odvetniška družba za op-
ravljanje odvetniškega poklica o.p., Gro-
suplje, sedež: Taborska cesta št. 13,
1290 GROSUPLJE, vpisanem pod vložno
št. 1/23224/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5772923
Ustanovitelji: SIMONIČ ANDREJ, Tbilisij-

ska ulica 72, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 6. 6. 2001;
NOVAK KLAVDIJ JOŽEF, Šentvid pri Stični
141, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vložek: 0
SIT, odg. s svojim premož, vstop: 6. 6. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba pogod-
be o ustanovitvi z dne 6. 6. 2001.

Rg-12820
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11447 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa CENTER LJUBLJA-
NA trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
sedež: Letališka 1, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01400/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, članov nadzornega sveta, dejavno-
sti in statuta s temile podatki:

Matična številka: 5007828
Firma: TOPDOM trgovsko podjetje d.d.
Skrajšana firma: TOPDOM d.d.
Člani nadzornega sveta: SEDELJŠAK AN-

TON, izstop 31. 7. 2001; PERKO IVA, vstop
31. 7. 2001.

Dejavnost: 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 20. 8. 2001.

Rg-12827
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11488 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZAVOD ZA KULTU-
RO DELAVSKI DOM TRBOVLJE, sedež:
Trg svobode 11 a, 1420 TRBOVLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/01221/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5052998
Dejavnost: 5530 Dejavnost prehrambe-

nih gostinskih obratov, vpis 20. 9. 2001;
5540 Točenje pijač in napitkov, vpis 20. 9.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, izbris 20. 9. 2001; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 20. 9.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 20. 9. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizi-
jske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
20. 9. 2001.

Rg-12831
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11560 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa BPD FIDA d.o.o.,
borzno posredniška družba, sedež: Žele-
zna cesta 14, 1113 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/27302/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična številka: 5887224
Firma: BPD FIDA, finančno svetovanje

in posredovanje, d.o.o.
Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-

meljska dela, vpis 20. 9. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 20. 9.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
20. 9. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 20. 9. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 20. 9. 2001; 4524 Hidrogra-
dnja in urejanje voda, vpis 20. 9. 2001;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela speci-
alnih strok, vpis 20. 9. 2001; 4531 Električ-
ne inštalacije, vpis 20. 9. 2001; 4532 Izola-
cijska dela, vpis 20. 9. 2001; 4533 Vodovo-
dne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
20. 9. 2001; 4534 Druge inštalacije pri gra-
dnjah, vpis 20. 9. 2001; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela, vpis 20. 9. 2001; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 20. 9. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 20. 9. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 20. 9. 2001; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 20. 9.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za gra-
dnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev, vpis 20. 9. 2001; 5010 Trgovina z
motornimi vozili, vpis 20. 9. 2001; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
20. 9. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 20. 9. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 20. 9. 2001; 5020 Vzdrževanje in pop-
ravila motornih vozil, vpis 20. 9. 2001; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 20. 9. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in doda-
tno opremo za motorna vozila, vpis 20. 9.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 20. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 20. 9. 2001; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo“, vpis 20. 9. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 20. 9. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
20. 9. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
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20. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 20. 9. 2001; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
20. 9. 2001; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 20. 9. 2001; 5112 Posre-
dništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 20. 9. 2001; 5113 Posredni-
štvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 20. 9. 2001; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 20. 9. 2001; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
20. 9. 2001; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 20. 9. 2001; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 20. 9.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 20. 9.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji raznov-
rstnih izdelkov, vpis 20. 9. 2001; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis
20. 9. 2001; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami, vpis 20. 9. 2001; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis
20. 9. 2001; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 20. 9. 2001; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom, vpis
20. 9. 2001; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 20. 9. 2001; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 20. 9. 2001; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami, vpis 20. 9. 2001;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 20. 9. 2001;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki, vpis 20. 9. 2001; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki, vpis 20. 9. 2001; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 20. 9. 2001; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 20. 9. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 20. 9. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 20. 9. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
20. 9. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 20. 9. 2001; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 20. 9. 2001; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 20. 9.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 20. 9. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 20. 9. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 20. 9. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 20. 9. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 20. 9. 2001; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 9. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki, vpis 20. 9. 2001; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki, vpis 20. 9. 2001;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 20. 9. 2001; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 20. 9. 2001;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 20. 9. 2001; 5164 Trgovina

na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 20. 9. 2001; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 20. 9.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
20. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 20. 9. 2001; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili, vpis 20. 9. 2001; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 20. 9. 2001; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
20. 9. 2001; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 20. 9. 2001;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, me-
hkužci, vpis 20. 9. 2001; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sla-
dkornimi izdelki, vpis 20. 9. 2001; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 20. 9. 2001; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
20. 9. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
20. 9. 2001; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
20. 9. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 20. 9.
2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom,
vpis 20. 9. 2001; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili, vpis 20. 9. 2001; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
20. 9. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 20. 9. 2001; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 20. 9. 2001;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom, vpis
20. 9. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 20. 9. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 20. 9. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 20. 9. 2001; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisa-
lnimi potrebščinami, vpis 20. 9. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 20. 9. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 20. 9. 2001; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 20. 9. 2001; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
vpis 20. 9. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 20. 9. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 20. 9.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 20. 9.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 20. 9. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
20. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 20. 9. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 20. 9. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 20. 9. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 20. 9.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 20. 9. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 20. 9. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 20. 9. 2001; 5271 Popravilo obut-
ve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 20. 9.
2001; 5272 Popravilo električnih gospodi-
njskih aparatov, vpis 20. 9. 2001; 5273 Po-

pravilo ur, nakita, vpis 20. 9. 2001; 5274
Druga popravila, d.n., vpis 20. 9. 2001;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov, vpis 20. 9. 2001; 5521 Dejavnost plani-
nskih domov in mladinskih prenočišč, vpis
20. 9. 2001; 5522 Dejavnost kampov, vpis
20. 9. 2001; 5523 Druge nastanitve za kra-
jši čas, vpis 20. 9. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis 20. 9.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in gosti-
ln, vpis 20. 9. 2001; 55302 Dejavnost okre-
pčevalnic, samopostrežnih restavracij, pice-
rij, vpis 20. 9. 2001; 5540 Točenje pijač in
napitkov, vpis 20. 9. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 20. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
20. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 20. 9. 2001; 5551
Dejavnost menz, vpis 20. 9. 2001; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
20. 9. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 20. 9. 2001; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), vpis 20. 9. 2001; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n., izbris 20. 9. 2001;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji, iz-
bris 20. 9. 2001; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom, iz-
bris 20. 9. 2001; 70110 Organizacija izved-
be nepremičninskih projektov za trg, vpis
20. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 20. 9. 2001; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis 20. 9.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posredni-
štvo v prometu z nepremičninami, vpis 20. 9.
2001; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 20. 9. 2001;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
20. 9. 2001; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 20. 9. 2001; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 20. 9.
2001; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem,
vpis 20. 9. 2001; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem, vpis 20. 9. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, vpis 20. 9. 2001; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem,
vpis 20. 9. 2001; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 20. 9.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, vpis 20. 9. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 20. 9. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 20. 9. 2001;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 20. 9. 2001; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, vpis 20. 9. 2001;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 20. 9. 2001; 7230 Obdelava
podatkov, vpis 20. 9. 2001; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
20. 9. 2001; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 20. 9. 2001; 7260 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 20. 9. 2001;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizi-
jske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
20. 9. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 20. 9. 2001; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje, vpis 20. 9.
2001; 7415 Dejavnost holdingov, vpis
20. 9. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, vpis 20. 9. 2001; 7440 Oglaše-
vanje, vpis 20. 9. 2001; 7470 Čiščenje sta-
vb, vpis 20. 9. 2001; 7481 Fotografska de-
javnost, vpis 20. 9. 2001; 7482 Pakiranje,
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vpis 20. 9. 2001; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje, vpis 20. 9. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 20. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 20. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
20. 9. 2001; 7484 Druge raznovrstne pos-
lovne dejavnosti, vpis 20. 9. 2001; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
20. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 20. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 20. 9.
2001; 8042 Drugo izobraževanje, vpis
20. 9. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 20. 9. 2001; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezer-
vatov, vpis 20. 9. 2001; 9261 Obratovanje
športnih objektov, vpis 20. 9. 2001; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti, vpis 20. 9. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis 20. 9.
2001; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n., vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 21. 11. 2000.

Rg-12833
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11653 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa APEGAS podjetje
za plinifikacijo d.o.o., Ljubljana, sedež:
Linhartova 3/A, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/25380/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba ustanoviteljev, zastopnikov, sprememba
in uskladitev dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5842247
Ustanovitelji: PETROL Slovenska naftna

družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000
LJUBLJANA, vložek: 27.000.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 4. 10. 1993; EUROEAST,
PODJETJE ZA SVETOVANJE, INŽENIRING
IN gradnje d.o.o. Ljubljana, Linhartova 9,
1000 LJUBLJANA, vložek: 1.080.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 3. 8. 2001; AGIPGAS
S.P.A., Ul. Via Laurentina 449, RIM, ITALIJA,
vložek: 12.150.000 SIT, ne odgovarja, iz-
stop: 3. 8. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MICHETTI GIANPAOLO, Via F.B.
Rastrelli 170, RIM - ROMA, razrešitev:
25. 7. 2001, direktor - zastopa družbo in
sklepa pravne posle skupno z direktorjem
pohar matkom, in sicer v vseh zadevah,
razen v zadevah v zvezi s tekočim poslova-
njem, ki so v pristojnosti direktorja pohar
matka.

Dejavnost: 40200 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži, vpis 20. 9.
2001; 40300 Oskrba s paro in toplo vodo,
vpis 20. 9. 2001; 45210 Splošna gradbe-
na dela, vpis 20. 9. 2001; 45310 Elektri-
čne inštalacije, vpis 20. 9. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalaci-
je, vpis 20. 9. 2001; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah, vpis 20. 9. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela,
vpis 20. 9. 2001; 50500 Trgovina na dro-
bno z motornimi gorivi, vpis 20. 9. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov, vpis 20. 9. 2001;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi, vpis 20. 9. 2001;
52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis

20. 9. 2001; 60300 Cevovodni transport,
vpis 20. 9. 2001; 63120 Skladiščenje,
vpis 20. 9. 2001; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije, vpis 20. 9. 2001; 74201 0 Geode-
tsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve, kartiranje,
vpis 20. 9. 2001; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, vpis 20. 9.
2001; 9000 Odstranjevanje odpadkov in
odplak; druge dejavnosti javne higiene,
vpis 20. 9. 2001; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov, vpis 20. 9. 2001; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi nači-
ni odstranjevanja trdnih odpadkov, vpis
20. 9. 2001; 90003 Ravnanje s posebni-
mi odpadki, vpis 20. 9. 2001; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis
20. 9. 2001; 90005 Druge dejavnosti jav-
ne higiene, vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 8. 2001

Rg-12840
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12092 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa ODVETNIŠKA
DRUŽBA TOŠ IN PARTNERJI O.P. d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Beethovnova 14, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/30492/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža, usta-
novitelja, družbene pogodbe s temile pod-
atki:

Matična številka: 1278134
Sedež: Beethovnova 12, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: KLENOVŠEK BOJAN, Novi

trg 1, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0 SIT, odg.
s svojim premož, izstop: 16. 8. 2001; PLE-
ŠKO TANJA, BRATOV UČAKA 102, 1000
LJUBLJANA, vložek: 0 SIT, odg. s svojim
premož, vstop: 16. 8. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 16. 8. 2001.

Rg-12841
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12093 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa ATELIER IM Desi-
gn - Promocija Komunikacije d.o.o. Ljub-
ljana, sedež: Kantetova 10, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/18006/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnika,
družbene pogodbe, naslov ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5759170
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RIBIČ IGOR, Ob žici 3,

1000 LJUBLJANA, vložek: 750.500 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 8. 2001; ŽLAJPAH TA-
TJANA, Gregorčičeva 13a, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 15. 2. 1993; ATELIER IM D.O.O.,
Kantetova 10, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 8.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor ŽLAJPAH TATJANA, Gregorčičeva 13a,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 15. 2.
1993, zastopa brez omejitev; direktor RIBIČ
IGOR, Ob žici 3, 1000 LJUBLJANA, razreši-
tev: 9. 8. 2001, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 63300 Storitve potovalnih age-
ncij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 17. 9. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 17. 9. 2001; 70100 Pos-
lovanje z lastnimi nepremičninami, izbris 17. 9.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremi-
čninskih projektov za trg, vpis 17. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 17. 9. 2001; 74400 Ekonomsko propa-
giranje, izbris 17. 9. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 17. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 9. 8. 2001.

Rg-12855
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12809 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa BORMIX, Podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dol. c. XV/22, sedež: Ro-
žna dolina c. XV/22, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/17592/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5619408
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIŽAN BORUT, Rožna do-

lina cesta XV/22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 3.
1992.

Dejavnost: 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja, vpis 14. 9. 2001; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona, vpis 14. 9. 2001; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač, vpis 14. 9.
2001; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n., vpis 14. 9. 2001; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, vpis 14. 9. 2001; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov, vpis 14. 9. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n., vpis 14. 9. 2001;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 14. 9. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 14. 9. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo, vpis 14. 9. 2001; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
14. 9. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 14. 9. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 14. 9. 2001;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
14. 9. 2001; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 14. 9. 2001; 52473 Dejavnost
papirnic, vpis 14. 9. 2001; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo, vpis
14. 9. 2001; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis
14. 9. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 14. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 14. 9. 2001; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 14. 9.
2001; 7031 Dejavnost agencij za posredni-
štvo v prometu z nepremičninami, vpis 14. 9.
2001; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 14. 9. 2001; 7414 Podjetniško in pos-
lovno svetovanje, vpis 14. 9. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 14. 9.
2001.
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Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 7. 2001

Rg-12863
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12829 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa SMB zastopanje,
trgovina, import-export, proizvodnja,
d.o.o., sedež: Brnčičeva 45, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/08010/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična številka: 5398339
Sedež: Pot k sejmišču 30, 1000 LJU-

BLJANA

Rg-12864
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12830 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa ŠE-BO trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Domžale, Mačkovci 54, sedež: Mačkovci
54, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno
št. 1/21494/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, sprememba in uskladitev dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5827779
Osnovni kapital: 3.627.912,00 SIT
Ustanovitelji: ŠEGA BOJAN, Mačkovci

54, 1230 DOMŽALE, vložek: 3.627.912
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 12. 1993.

Dejavnost: 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
14. 9. 2001; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 14. 9. 2001; 52740
Druga popravila, d.n., vpis 14. 9. 2001;
5530 Gostinske storitve prehrane, izbris
14. 9. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeva-
lnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
14. 9. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn, vpis 14. 9. 2001; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 14. 9.
2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 14. 9.
2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov, vpis 14. 9. 2001; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis
14. 9. 2001; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 14. 9. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 14. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 24. 8. 2001

Rg-12869
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12851 z dne 18. 9.
2001 pri subjektu vpisa ELSTIK Elektro sto-
ritve in trgovina d.o.o., Hrastnik, sedež:
Novi dom 4, 1430 HRASTNIK, vpisanem
pod vložno št. 1/14819/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme, os-
novnega kapitala, deležev, sprememba in
uskladitev dejavnosti, sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5559766
Firma: ELSTIK Elektro storitve d.o.o.

Hrastnik
Osnovni kapital: 4.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČNER HORSTI, Trste-

niška ulica 7, 3272 RIMSKE TOPLICE,
vložek: 3.200.108 SIT, ne odgovarja, vstop:
17. 1. 1992; GRAČNER STANISLAVA, Tr-
steniška ulica 7, 3272 RIMSKE TOPLICE,

vložek: 1.599.892 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1994.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 18. 9. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 18. 9. 2001; 92200 Radijska in televi-
zijska dejavnost, vpis 18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 8. 2001.

Rg-12872
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12865 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa PLASIS družba za
plačilne sisteme d.o.o., sedež: Slovenska
56, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/21090/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanoviteljev in
deležev s temile podatki:

Matična številka: 5700825
Ustanovitelji: SLOVENSKA ZADRUŽNA

KMETIJSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Mi-
klošičeva 4, 1000 LJUBLJANA, vložek:
4.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 16. 8.
2001; SKB BANKA D.D., Ajdovščina 4,
1000 LJUBLJANA, vložek: 44.000.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 21. 12. 1992.

Rg-12881
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13095 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa SMET svetovanje,
marketing, enginiring, trgovina d.o.o. Me-
dvode, Seničica 4, sedež: Seničica 4,
1215 MEDVODE, vpisanem pod vložno št.
1/11811/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, deleža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 5492009
Firma: SMET storitve in trgovanje

d.o.o.
Skrajšana firma: SMET d.o.o.
Osnovni kapital: 4.748.000,00 SIT
Ustanovitelji: TRUPEJ F. FERDINAND,

Seničica 4, 1215 MEDVODE, vložek:
4.748.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 12.
1990.

Dejavnost: 64200 Telekomunikacije, vpis
21. 9. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis 21. 9.
2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremi-
čninami, vpis 21. 9. 2001; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem, vpis 21. 9.
2001; 71401 Izposojanje športne opreme,
vpis 21. 9. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 21. 9. 2001; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju tehnologije, vpis 21. 9. 2001; 7415
Upravljanje s holding družbami, izbris 21. 9.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
21. 9. 2001; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje, izbris 21. 9. 2001; 74201 0
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 21. 9. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
21. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 21. 9. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
21. 9. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 21. 9. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 21. 9. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 21. 9. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 21. 9. 2001; 7484

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, izb-
ris 21. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 21. 9. 2001;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 21. 9. 2001; 74843 Druge poslo-
vne dejavnosti, d.n., vpis 21. 9. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 21. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 8. 2001.

Rg-12886
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13119 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa FERTRADE podjet-
je za zunanjo trgovino in špedicijo d.o.o.,
sedež: Parmova 37, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/31833/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba naslova sedeža s temile podatki:

Matična številka: 1363603
Sedež: Dunajska 21, 1000 LJUB-

LJANA

Rg-12891
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13158 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa ANDEMO storitve-
no, trgovsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Grosuplje, sedež: Pod gozdom ce-
sta V/20, 1290 GROSUPLJE, vpisanem
pod vložno št. 1/12746/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba naslova
sedeža, osnov. kapitala, deleža, naslova
ustanov. in zastopnikov, dejavnosti, uskladi-
tev dejav. in sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5516099
Sedež: Brezje pri Grosupljem 2, 1290

GROSUPLJE
Osnovni kapital: 2.952.500,11 SIT
Ustanovitelji: BOH BOŠTJAN, Brezje pri

Grosupljem 25, 1290 GROSUPLJE, vložek:
2.952.500,11 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 4. 1991.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor BOH BOŠTJAN, Brezje pri Grosupljem
25, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 20. 4.
1991, zastopa brez omejitev; zastopnik BOH
SABINA, Brezje pri Grosupljem 25, 1290
GROSUPLJE, imenovanje: 26. 5. 1995, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 551 Dejavnost hotelov, izbris
14. 9. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 14. 9. 2001; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov,
izbris 14. 9. 2001; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije, izbris 14. 9. 2001; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas, izbris 14. 9.
2001; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov, izbris 14. 9. 2001; 55210 Dejavno-
st planinskih domov in mladinskih prenočišč,
vpis 14. 9. 2001; 5522 Storitve kampov,
izbris 14. 9. 2001; 55220 Dejavnost kam-
pov, vpis 14. 9. 2001; 553 Gostinske storit-
ve prehrane, izbris 14. 9. 2001; 5530 Go-
stinske storitve prehrane, izbris 14. 9. 2001;
5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih ob-
ratov, vpis 14. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 14. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 14. 9. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 14. 9.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
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skih obratov, vpis 14. 9. 2001; 55305 Deja-
vnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 14. 9. 2001; 55309 Deja-
vnost drugih prehrambenih obratov, vpis
14. 9. 2001; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering), izbris 14. 9.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 14. 9.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 14. 9.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 14. 9.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
14. 9. 2001; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n. “, izbris 14. 9. 2001;
6330 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. “, izbris 14. 9. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 14. 9. 2001; 7415 Upravljanje s
holding družbami, izbris 14. 9. 2001; 74150
Dejavnost holdingov, vpis 14. 9. 2001; 744
Ekonomsko propagiranje, izbris 14. 9.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izb-
ris 14. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
14. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 30. 8. 2001.

Rg-12893
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13221 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa SANJSKA KNJIGA
trgovina in založništvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Javorjev drevored 19, 1000 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26965/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, uskladitev dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5923743
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: BIZJAK JANEZ, Javorjev

drevored 19, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 10.
1995.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 13. 9. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 13. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 29. 8. 2001

Rg-12896
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13327 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa METALOTRG pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o. Vrh-
nika, sedež: Velika Ligojna 36, 1360 VR-
HNIKA, vpisanem pod vložno št.
1/20275/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5682924
Osnovni kapital: 3.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PETROVČIČ JANEZ, Velika

Ligojna 36, 1360 VRHNIKA, vložek:
3.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 11.
1992.

Dejavnost: 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev, vpis 19. 9.
2001; 50200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil, vpis 19. 9. 2001; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 19. 9. 2001;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli

in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
19. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 19. 9. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 19. 9. 2001; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in op-
remo, vpis 19. 9. 2001; 50403 Posredništ-
vo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in op-
remo, vpis 19. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 19. 9.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 19. 9. 2001.

Razno: Vpiše se sprememba akta o usta-
novitvi z dne 29. 8. 2001.

Rg-12901
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13722 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa IVL inženiring,
d.o.o., Brest 29/A, Ig, sedež: Brest 29/a,
1292 IG, vpisanem pod vložno št.
1/22150/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti in
sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5737931
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LENARČIČ VLADIMIR, Bre-

st 29/a, 1292 IG, vložek: 2.500.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 23. 2. 1993; LENAR-
ČIČ IRENA, Brest 29/a, 1292 IG, vložek:
2.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 2.
1993.

Dejavnost: 322 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in teleg-
rafskih aparatov, izbris 14. 9. 2001; 32200
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih naprav, vpis
14. 9. 2001; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in, izb-
ris 14. 9. 2001; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 14. 9. 2001; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti
za krajši čas, izbris 14. 9. 2001; 55210 De-
javnost planinskih domov in mladinskih pre-
nočišč, vpis 14. 9. 2001; 553 Gostinske
storitve prehrane, izbris 14. 9. 2001; 5530
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov,
vpis 14. 9. 2001; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering), izbris
14. 9. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
14. 9. 2001; 6022 Storitve taksistov, izbris
14. 9. 2001; 60220 Dejavnost taksistov,
vpis 14. 9. 2001; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
14. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 14. 9.
2001; 744 Ekonomsko propagiranje, izbris
14. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
14. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 29. 8. 2001.

Rg-12902
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13723 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa KERBER inženiri-
ng, d.o.o., Goričane 83, Medvode, sedež:

Goričane 83, 1215 MEDVODE, vpisanem
pod vložno št. 1/23583/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, naslova ustanov. in za-
stopnikov, dejavnosti, uskladitev dejavnosti
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5769493
Osnovni kapital: 16.870.575,00 SIT
Ustanovitelji: GLUHAR DENIS, Goričane

83, 1215 MEDVODE, vložek: 14.171.283
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1993; HRO-
VAT MIHAELA, Goričane 83, 1215 MEDVO-
DE, vložek: 2.699.292 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 5. 1993.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor GLUHAR DENIS, Goričane 83, 1215
MEDOVDE, imenovanje: 27. 5. 1993, za-
stopa brez omejitev; zastopnik HROVAT MI-
HAELA, Goričane 83, 1215 MEDVODE,
imenovanje: 27. 5. 1993, zastopa brez ome-
jitev, kot pomočnik direktorja.

Dejavnost: 5530 Gostinske storitve preh-
rane, izbris 19. 9. 2001; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis 19. 9.
2001; 6022 Storitve taksistov, izbris 19. 9.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
19. 9. 2001; 6330 Storitve potovalnih age-
ncij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 19. 9.
2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n., vpis 19. 9. 2001;
7440 Ekonomsko propagiranje, izbris 19. 9.
2001; 74400 Oglaševanje, vpis 19. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 30. 8. 2001.

Rg-12904
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13725 z dne 14. 9.
2001 pri subjektu vpisa FINARS d.o.o., pod-
jetje za poslovne storitve, marketing in
trgovino, Ljubljana, sedež: Preglov trg 13,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/17929/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža, dejavnosti, uskladitev dejavno-
sti, sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5643333
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŽERAK ANDREJA, PREG-

LOV TRG 13, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 4.
1992.

Dejavnost: 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 14. 9. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 14. 9. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 14. 9. 2001; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, vpis 14. 9. 2001; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 14. 9. 2001; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 14. 9. 2001; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi prog-
rami, vpis 14. 9. 2001; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 14. 9. 2001; 72400 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis
14. 9. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 14. 9. 2001; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
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sti, davčno svetovanje, vpis 14. 9. 2001;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
vpis 14. 9. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 14. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 8. 2001.

Rg-12907
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14322 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa ZANK zavod za
umetniško in kulturno produkcijo, sedež:
Česnikova 12, 1113 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/29845/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: vpis skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična številka: 1214233
Skrajšana firma: ZAVOD ZANK

Rg-12924
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15039 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa GV REVIJE, založ-
ništvo časopisov in revij, d.o.o., sedež:
Dunajska cesta 5, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/34021/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba dejavnosti, skrajšane firme ustanovitelja
in akta s temile podatki:

Matična številka: 1572539
Ustanovitelji: GV, d.d., Dunajska 5, 1000

LJUBLJANA, vložek: 5.400.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 11. 2000.

Dejavnost: 22150 Drugo založništvo, vpis
20. 9. 2001; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov, vpis 20. 9. 2001; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis
20. 9. 2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis
20. 9. 2001; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 20. 9. 2001; 7260
Druge računalniške dejavnosti, vpis 20. 9.
2001; 7411 Pravno svetovanje, vpis 20. 9.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 20. 9. 2001; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 20. 9. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 20. 9. 2001; 80422
Drugo izobraževanje, d.n., vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22. 8. 2001.

Rg-12926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15090 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa ARIEL Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, marketing, uvoz in
izvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartin-
ska 152, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/08705/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba naslova s te-
mile podatki:

Matična številka: 5416108
Sedež: Šmartinska 152/10, 1000

LJUBLJANA

Rg-12927
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/15313 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa GAŠPAR & CO. po-
sredništvo, izvoz-uvoz, avtovleka d.n.o.,
Ljubljana, sedež: Milčinskega 075, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/26543/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična številka: 5895146

Sedež: Litostrojska cesta 30, 1000
LJUBLJANA

Rg-13261
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/06522 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa PROFANO družba
za interaktivno komuniciranje, d.o.o.,
sedež: Ciril Metodov trg 14, 1000 LJUB-
LJANA, vpisanem pod vložno št.
1/32113/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, sedeža in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična številka: 1414488
Sedež: Ulica stare pravde 7, 1000

LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FUTURA DDB, oglaševalska

agencija d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 LJU-
BLJANA, vložek: 3.675.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 4. 2001; FUTURA DESIGN
INŽENIRING d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.325.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 10. 4. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 10. 4. 2001.

Rg-13267
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09135 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa ALGOJA trgovina
in posredovanje d.o.o., sedež: Kamniška
ulica 25, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/03679/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba osnovnega
kapitala, deleža in akta s temile podatki:

Matična številka: 5312213
Osnovni kapital: 10.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SULJIČ JASMIN, Trg fran-

coske revolucije 7, 1000 LJUBLJANA,
vložek: 10.000.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 8. 11. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 14. 3. 2001.

Rg-13268
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09442 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa SOKOLINFO šport-
noinformacijski sistemi, d.o.o., sedež: Ce-
lovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/32158/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična številka: 1430734
Ustanovitelji: KNAUS DANIEL, Vožarski

pot 10 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.680.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1999; SMREKAR DARJA, Polje cesta XX 19
B, 1000 LJUBLJANA, vložek: 210.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 22. 3. 2001.

Rg-13271
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09568 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa CF d.o.o., podjetje
za trgovino, storitve in finančni inženiri-
ng, Ljubljana, sedež: Grablovičeva 1,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/28674/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, naslova, osnovnega kapitala,
deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična številka: 5985641
Firma: CF d.o.o., podjetje za trgovino,

storitve in finančni inženiring
Skrajšana firma: CF, d.o.o.
Sedež: Šujica 68, 1356 DOBROVA PRI

LJUBLJANI
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CIUHA ANDREJ, Šujica 68,

1356 DOBROVA PRI LJUBLJANI, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 10.
1996.

Dejavnost: 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 9.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah, izbris 26. 9. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 26. 9. 2001; 6022 Storitve taksi-
stov, izbris 26. 9. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 26. 9. 2001; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, izbris 26. 9.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 26. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 26. 9. 2001; 7440 Ekonomsko propa-
giranje, izbris 26. 9. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 30. 5. 2001.

Rg-13285
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/09991 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa P.M.C. montažno
podjetje, d.o.o., sedež: Jakčeva 11, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/29476/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža, sedeža in akta s temile podatki:

Matična številka: 1192078
Sedež: Želimlje 78a, 1291 ŠKOF-

LJICA
Osnovni kapital: 4.030.000,00 SIT
Ustanovitelji: CROSATO CARLO, Via Pe-

schiere 54, CONSIO DI CASALE TREVISO,
vložek: 4.030.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1997.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 5. 2001.

Rg-13307
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10741 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa RONDES zastopa-
nje in trgovina d.o.o. Ljubljana, sedež: Ob
potoku 52 b, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/19330/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, dejavnosti, sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5632765
Sedež: Ob potoku 52 B, Ljubljana,

1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 11.852.230,00 SIT
Ustanovitelji: ŠULC BOJAN, Ob potoku

52 b, 1000 LJUBLJANA, vložek: 11.852.230
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 6. 1992.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 28. 9. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
28. 9. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 28. 9. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 28. 9. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 28. 9. 2001; 50302
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Trgovina na drobno z rezervnimi deli in doda-
tno opremo za motorna vozila, vpis 28. 9.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 28. 9. 2001; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 28. 9. 2001; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
28. 9. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
28. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles, vpis 28. 9. 2001; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
28. 9. 2001; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 28. 9. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 28. 9. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 28. 9. 2001; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, vpis 28. 9. 2001; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodi-
njskih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 51160 Pos-
redništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 28. 9. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
28. 9. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 28. 9. 2001;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami, vpis 28. 9. 2001; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi, vpis 28. 9. 2001;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem, vpis 28. 9. 2001; 51250 Trgovina na
debelo s surovim tobakom, vpis 28. 9. 2001;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami, vpis 28. 9. 2001; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
28. 9. 2001; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 28. 9. 2001; 51340
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami, vpis 28. 9. 2001; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
28. 9. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 28. 9. 2001; 51370 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
28. 9. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 28. 9. 2001; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom, vpis 28. 9. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obut-
vijo, vpis 28. 9. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 28. 9. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 28. 9. 2001; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 28. 9. 2001; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 28. 9.
2001; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 28. 9. 2001;
51520 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami, vpis 28. 9. 2001; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 28. 9. 2001; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za og-
revanje, vpis 28. 9. 2001; 51550 Trgovina

na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 28. 9.
2001; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki, vpis 28. 9. 2001; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki, vpis 28. 9.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 28. 9. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 28. 9.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 28. 9. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 28. 9. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo,
vpis 28. 9. 2001; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem, vpis 28. 9. 2001; 51700 Druga
trgovina na debelo, vpis 28. 9. 2001; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili, vpis 28. 9. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 28. 9. 2001;
52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo, vpis 28. 9. 2001; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
vpis 28. 9. 2001; 52230 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci, vpis 28. 9.
2001; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 28. 9. 2001; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 28. 9. 2001; 52260 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki, vpis 28. 9. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 28. 9. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 28. 9.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 28. 9. 2001; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 28. 9.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohišt-
vom, svetili in drugimi predmeti za gospodi-
njstvo, vpis 28. 9. 2001; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati, vpis 28. 9. 2001; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
28. 9. 2001; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 28. 9. 2001; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom, vpis 28. 9.
2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 28. 9.
2001; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami, vpis 28. 9. 2001; 52473 Dejav-
nost papirnic, vpis 28. 9. 2001; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo, vpis
28. 9. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 28. 9. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
28. 9. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 28. 9. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
28. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 28. 9. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 28. 9. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 28. 9.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 28. 9. 2001; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 9. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln, vpis 28. 9. 2001; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis
28. 9. 2001; 52720 Popravilo električnih

gospodinjskih aparatov, vpis 28. 9. 2001;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 28. 9.
2001; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
28. 9. 2001; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč, vpis 28. 9. 2001; 55220 Dejav-
nost kampov, vpis 28. 9. 2001; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitiniških in sindi-
kalnih domov, vpis 28. 9. 2001; 55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmo-
gljivostmi, vpis 28. 9. 2001; 55233
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom, vpis 28. 9. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov, vpis
28. 9. 2001; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n., vpis 28. 9. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 28. 9.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 28. 9.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn,
vpis 28. 9. 2001; 55304 Dejavnost premič-
nih gostinskih obratov, vpis 28. 9. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 28. 9. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih ob-
ratov, vpis 28. 9. 2001; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 28. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
28. 9. 2001; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih, vpis 28. 9. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 28. 9. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 28. 9. 2001; 60220 Dejavnost taksi-
stov, vpis 28. 9. 2001; 60230 Drug kopen-
ski potniški promet, vpis 28. 9. 2001;
61100 Pomorski promet, vpis 28. 9. 2001;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 28. 9. 2001; 62100 Zračni promet na
rednih linijah, vpis 28. 9. 2001; 62200 Izre-
dni zračni promet, vpis 28. 9. 2001; 63110
Prekladanje, vpis 28. 9. 2001; 63120 Skla-
diščenje, vpis 28. 9. 2001; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 28. 9. 2001; 63220 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu, vpis 28. 9.
2001; 63230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu, vpis 28. 9. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 28. 9. 2001; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij, vpis 28. 9.
2001; 64110 Dejavnost javne pošte, vpis
28. 9. 2001; 64120 Kurirska dejavnost, ra-
zen javne pošte, vpis 28. 9. 2001; 64200
Telekomunikacije, vpis 28. 9. 2001; 65210
Finančni zakup (leasing), vpis 28. 9. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 28. 9. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 28. 9. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 28. 9. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 28. 9. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 28. 9. 2001; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem, vpis 28. 9. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 28. 9. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
28. 9. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 28. 9.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 28. 9. 2001; 71401
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Izposojanje športne opreme, vpis 28. 9.
2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis
28. 9. 2001; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe, vpis 28. 9. 2001;
72100 Svetovanje o računalniških napravah,
vpis 28. 9. 2001; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi, vpis 28. 9.
2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis
28. 9. 2001; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami, vpis 28. 9. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 28. 9. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 28. 9. 2001; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju naravoslovja, vpis 28. 9. 2001; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije, vpis 28. 9. 2001;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju kmetijstva in sorodnih dejav-
nosti, vpis 28. 9. 2001; 73104 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju me-
dicine, vpis 28. 9. 2001; 73201 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja, vpis 28. 9. 2001; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na pod-
ročju humanistike, vpis 28. 9. 2001; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
28. 9. 2001; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 28. 9. 2001; 74150 De-
javnost holdingov, vpis 28. 9. 2001; 74201
0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje, vpis 28. 9. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
28. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 28. 9. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
28. 9. 2001; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, vpis 28. 9. 2001; 74400 Og-
laševanje, vpis 28. 9. 2001; 74700 Čišče-
nje stavb, vpis 28. 9. 2001; 74810 Fotogra-
fska dejavnost, vpis 28. 9. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 28. 9. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 28. 9. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 28. 9. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
28. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 28. 9. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
28. 9. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 28. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 22. 6. 2001.

Rg-13311
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11034 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa D.P. DAJ - DAM
družba pooblaščenka d.d., sedež: Reslje-
va cesta 48, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/30682/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala in statuta s temile podatki:

Matična številka: 1278207
Osnovni kapital: 62.080.000,00 SIT
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 16. 7. 2001.

Rg-13318
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11062 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa FLEKS podjetje za
trgovino, storitve, proizvodnjo, uvoz in iz-

voz, d.o.o., 61215 Medvode, Goričane
73, sedež: Goričane 73, 1215 MEDVO-
DE, vpisanem pod vložno št. 1/17390/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, osnovnega kapitala, deležev,
dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile pod-
atki:

Matična številka: 5606446
Firma: FLEKS podjetje za storitve

d.o.o., Goričane 73, Medvode
Osnovni kapital: 2.816.000,00 SIT
Ustanovitelji: DEU VITAL, Goricane 73,

1215 MEDVODE, vložek: 2.816.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 14. 3. 1992.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
26. 9. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 26. 9. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 26. 9. 2001; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
26. 9. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi dne 17. 7. 2001.

Rg-13326
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11088 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa KOMIN Inženiring,
d.o.o., sedež: Pod hribom 55, 1000 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/06013/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deleža in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5344794
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GABRIJELČIČ PETER,

Omahnova 22, 1000 LJUBLJANA, vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 11.
1995.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi dne 19. 7. 2001.

Rg-13328
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11091 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa EMONAPROJEKT
projektiranje in inženiring, d.o.o., sedež:
Tržaška 204, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/23221/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba naslova sedeža, deleža, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična številka: 5768730
Sedež: Tržaška cesta 202, 1000 LJU-

BLJANA
Osnovni kapital: 12.070.507,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINJAK MILENA, Trža-

ška cesta 204 a, 1000 LJUBLJANA, vložek:
12.070.507 SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 5.
1993.

Dejavnost: 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 2. 10. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
2. 10. 2001; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 2. 10. 2001; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 2. 10. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 2. 10. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 2. 10. 2001; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem, vpis 2. 10. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 2. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 13. 7. 2001.

Rg-13330
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11124 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa SRC. SI družba za
sistemsko integracijo in razvoj informa-
cijske in računalniške tehnologije d.o.o.,
sedež: Tržaška 116, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/32232/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba firme in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 1447190
Firma: SRC. SI sistemske integracije

d.o.o.
Skupščinski sklep: Sprememba družbe-

ne pogodbe z dne 18. 7. 2001.

Rg-13338
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11428 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa JOK’ N’ STOK Pod-
jetje za opravljanje intelektualnih stori-
tev, založništvo in trgovinsko dejavnost
d.o.o. Ljubljana, sedež: Kongresni trg 13,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/11759/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5541522
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: PAGON NEDA, Riharjeva 1,

1000 LJUBLJANA, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 31. 1. 1991.

Dejavnost: 221 Založništvo, izbris 1. 10.
2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis 1. 10.
2001; 22120 Izdajanje časopisov, vpis
1. 10. 2001; 22130 Izdajanje revij in perio-
dike, vpis 1. 10. 2001; 22140 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 1. 10.
2001; 22150 Drugo založništvo, vpis 1. 10.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potre-
bščinami, izbris 1. 10. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 1. 10. 2001; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
1. 10. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
1. 10. 2001; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln, izbris 1. 10. 2001; 52610 Trgovi-
na na drobno po pošti, vpis 1. 10. 2001;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 1. 10. 2001; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
1. 10. 2001; 5530 Gostinske storitve preh-
rane, izbris 1. 10. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 1. 10. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 1. 10. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 1. 10.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 1. 10. 2001; 55305 Deja-
vnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 1. 10. 2001; 55309 Deja-
vnost drugih prehrambenih obratov, vpis
1. 10. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 1. 10. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 1. 10. 2001; 55510 Storitve
menz, izbris 1. 10. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 1. 10. 2001; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami, izbris 1. 10.
2001; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg, vpis 1. 10. 2001;
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70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 1. 10. 2001; 744 Ekonomsko propagi-
ranje, izbris 1. 10. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 1. 10. 2001; 747 Čiščenje stavb,
izbris 1. 10. 2001; 74700 Čiščenje stavb,
vpis 1. 10. 2001; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje, izbris 1. 10. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 1. 10. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 1. 10. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
1. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 31. 7. 2001.

Rg-13339
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11429 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa PRIMA DONNA,
gostinstvo, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Wolfova 4, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/33433/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba ustanoviteljev in zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 1545442
Ustanovitelji: STARY TUGOMIR, Gradišče

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 7. 2001; AŠE-
NBRENER ANDREJ, Trubarjeva ulica 9,
2250 PTUJ, vložek: 1.050.000 SIT, ne od-
govarja, vstop: 19. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor STARY TUGOMIR, Gradišče 6, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 7. 2001; direk-
tor KOZJAK DAMJAN, Severova ulica 9,
2250 PTUJ, imenovanje: 19. 7. 2001.

Rg-13343
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11465 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa UNIAVTO d.o.o.,
podjetje za trgovino, storitve in inžening,
sedež: Šišenska 2, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/27005/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba dejavnosti, osnovnega kapitala, deleža,
dejavnosti in akta s temile podatki:

Matična številka: 5918642
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: FURLAN MITJA, Šišenska

c. 2, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.500.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 10. 1995.

Dejavnost: 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 1. 10. 2001; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 1. 10. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 1. 10. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 1. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 7. 2001.

Rg-13345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11467 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa MAT računalniški
inženiring d.o.o., sedež: Tbilisijska 57,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/07589/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deleža in akta o ustanovitvi s temile pod-
atki:

Matična številka: 5387434
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLJUN MATJAŽ, Kantetova

54, 1000 LJUBLJANA, vložek: 3.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 7. 1990.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 1. 8. 2001.

Rg-13349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11497 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa TRON trgovsko,
izvozno uvozno podjetje d.o.o. Ljublja-
na, sedež: Cesta na Brdo 20, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/03263/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična številka: 5330963
Osnovni kapital: 20.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PUGELJ ANTON, Na Jami

5, 1000 LJUBLJANA, vložek: 10.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1989; PU-
GELJ NINA, Streliška 29, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 10.000.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 27. 11. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 1. 8. 2001.

Rg-13354
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11566 z dne 25. 9.
2001 pri subjektu vpisa ORODJARNA TR-
BOVLJE d.o.o., sedež: Vodenska cesta
49, 1420 TRBOVLJE, vpisanem pod vlož-
no št. 1/07154/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika, dejav-
nosti in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična številka: 5375517
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član

uprave HROVATIČ IGOR, Prapretno 63 a,
1430 HRASTNIK, imenovanje: 19. 7. 2001;
direktor ARTNAK MILAN, Hohkrautova 18,
1420 TRBOVLJE, razrešitev: 19. 7. 2001;
član uprave ARTNAK MILAN, Hohkrautova
18, 1420 TRBOVLJE, imenovanje: 19. 7.
2001.

Člani nadzornega sveta: KONCILJA VIL-
MA (PREDSEDNIK), izstop 19. 7. 2001;
ČEDE PETER, izstop 19. 7. 2001; ŽAVBI
MIHAELA (PODPREDSEDNIK), izstop 19. 7.
2001; PLANKO MARJAN, izstop 19. 7.
2001; VODIŠEK MARJAN, izstop 19. 7.
2001; URANKAR BOJAN, izstop 19. 7.
2001.

Dejavnost: 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume, vpis 25. 9. 2001; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastič-
nih mas, vpis 25. 9. 2001; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis
25. 9. 2001; 2751 Litje železa, vpis 25. 9.
2001; 2752 Litje jekla, vpis 25. 9. 2001;
2753 Litje lahkih kovin, vpis 25. 9. 2001;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in nji-
hovih delov, vpis 25. 9. 2001; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija“, vpis 25. 9. 2001;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin, vpis 25. 9. 2001; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja, vpis 25. 9. 2001; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 25. 9.
2001; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n., vpis 25. 9. 2001; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva, vpis 25. 9. 2001;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n., vpis 25. 9. 2001; 2940 Proizvo-
dnja obdelovalnih strojev, vpis 25. 9. 2001;

2951 Proizvodnja metalurških strojev, vpis
25. 9. 2001; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev, vpis 25. 9. 2001; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo, vpis 25. 9. 2001; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo, vpis 25. 9. 2001; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona,
vpis 25. 9. 2001; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila, vpis
25. 9. 2001; 3162 Proizvodnja druge elekt-
rične opreme, d.n., vpis 25. 9. 2001; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proces-
no krmiljenje, vpis 25. 9. 2001; 3430 Proiz-
vodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 25. 9. 2001;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpa-
dkov, vpis 25. 9. 2001; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah, vpis 25. 9. 2001; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, te-
hničnih kemikalij, vpis 25. 9. 2001; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 25. 9. 2001; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov, vpis 25. 9. 2001; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami, vpis 25. 9.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, nap-
ravami za ogrevanje, vpis 25. 9. 2001; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
25. 9. 2001; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 25. 9. 2001; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 25. 9. 2001; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
vpis 25. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 25. 9. 2001; 6312 Skladišče-
nje, vpis 25. 9. 2001; 6521 Finančni zakup
(leasing), vpis 25. 9. 2001; 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 25. 9. 2001; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 25. 9. 2001; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 25. 9. 2001; 7032 Up-
ravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi, vpis 25. 9. 2001; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
25. 9. 2001; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem, vpis 25. 9. 2001;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške op-
reme v najem, vpis 25. 9. 2001; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.,
vpis 25. 9. 2001; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 25. 9. 2001; 7230
Obdelava podatkov, vpis 25. 9. 2001; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav, vpis
25. 9. 2001; 7260 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 25. 9. 2001; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije, vpis 25. 9. 2001; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 25. 9.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 25. 9. 2001; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, vpis 25. 9.
2001.

Rg-13361
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/11967 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa PULSAR HOLDI-
NG, ustanavljanje, financiranje in uprav-
ljanje družb, d.d., Ljubljana, sedež: Štefa-
nova ulica 13a, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/26078/00, vpi-
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salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5895294
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor ZUPANIČ ZVONKO, Ulica bratov Uča-
kar 062, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 9. 8.
2001, zastopa brez omejitev; direktor VAV-
PETIČ MARKO, Ravbarjeva ulica 003, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 10. 8. 2001.

Rg-13363
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12122 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa IBL SISTEMI grad-
nja investicijskih objektov d.d., Ljublja-
na, Železna cesta 18, sedež: Železna ce-
sta 18, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/11827/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba statuta s temi-
le podatki:

Matična številka: 5475210
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z

dne 16. 8. 2001.

Rg-13371
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12502 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa ALTAS nepremič-
nine in inženiring d.o.o., sedež: Tržaška
cesta 135, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/22890/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopni-
kov in sprememba naslova zastopnika s te-
mile podatki:

Matična številka: 5873819
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor OŠTIR STOJAN, Ložarjeva ulica 20,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 18. 6. 2001;
prokurist OŠTIR STOJAN, Ložarjeva 20,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 18. 6.
2001; direktor GREGORIČ MARJAN, Zele-
na pot 15, 1370 LOGATEC, imenovanje:
18. 6. 2001.

Rg-13373
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12727 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa ULA studio za re-
gulacijo naselij /urbanizem, lokacije in
arhitektura/, d.o.o., sedež: Adamičeva 10,
1290 GROSUPLJE, vpisanem pod vložno
št. 1/13353/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba osnovnega kapi-
tala, deležev, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična številka: 5520720
Osnovni kapital: 5.900.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPOLAR MATJAŽ, Kersni-

kova 1, 1290 GROSUPLJE, vložek:
5.900.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 15. 10.
1991.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
26. 9. 2001; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje, vpis 26. 9.
2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje, vpis 26. 9. 2001; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje, vpis 26. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 21. 8. 2001.

Rg-13389
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12834 z dne 27. 9.

2001 pri subjektu vpisa MPA Podjetje za
revizijo poslovanja, d.o.o. Ljubljana,
sedež: Ulica Gradnikove brigade 4, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/19968/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanovitelja s temile
podatki:

Matična številka: 5670926
Ustanovitelji: PODBORŠEK BRANE, Utik

92, 1217 VODICE, vložek: 1.380.357,52
SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 1. 2001;
KPMG INVESTMENTS B.V., Burg Rijnders-
laan 20, MC AMSTELVEEN, vložek:
1.380.357,52 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 1. 2001.

Rg-13391
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12840 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa MUZEJ NOVEJŠE
ZGODOVINE, sedež: Celovška cesta 23,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/00336/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme s temile
podatki:

Matična številka: 5052084
Firma: MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE

SLOVENIJE

Rg-13396
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/12989 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa CERERA poslovo-
denje in svetovanje, d.o.o. Ljubljana,
sedež: Ulica bratov Učakar 26, 1276 LJU-
BLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/15854/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
deležev, uskladitev dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5583241
Osnovni kapital: 3.255.328,00 SIT
Ustanovitelji: LEVIČ GREGOR, Ulica bra-

tov Učakar 26, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.627.664 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1997; LEVIČ BOJAN, Gradišče K O Grad in
polj 7 B, 1276 GRADIŠČE, vložek:
1.627.664 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 4.
1997.

Dejavnost: 15810 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic, vpis 24. 9. 2001;
15811 Dejavnost pekarn, izbris 24. 9. 2001;
15812 Dejavnost slaščičarn, izbris 24. 9.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izb-
ris 24. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
24. 9. 2001.

Razno: Sprememba družbene pogodbe
z dne 20. 8. 2001

Rg-13401
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13080 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa SAM-IS podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., sedež: Šišen-
ska cesta 61, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/19466/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, deležev, uskladitev
dejavnosti, sprememba osebnih podatkov
ustanoviteljev in zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5672791
Osnovni kapital: 4.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KALABIĆ SAMIRA, Šišenska

cesta 61, 1000 LJUBLJANA, vložek:

2.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 6.
1994; KALABIĆ ISMET, Šišenska cesta 61,
1000 LJUBLJANA, vložek: 2.050.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 6. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor KALABIĆ ISMET, Šišenska cesta 61,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 6.
1992, zastopa brez omejitev.

Dejavnost: 6022 Dejavnost taksistov, vpis
28. 9. 2001; 60220 Storitve taksistov, izb-
ris 28. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 24. 8. 2001

Rg-13410
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13120 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa TUR SERVIS Druž-
ba za storitve, turizem in trgovino, d.o.o.,
sedež: Čabranska ulica 8, 1380 CERKNI-
CA, vpisanem pod vložno št. 1/15855/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5868688
Osnovni kapital: 7.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠPAREMBLEK ANDREJ,

Bračičeva 17, 1380 CERKNICA, vložek:
6.300.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 2.
1992; ŠPAREMBLEK JANEZ, Bračičeva ul.
17, 1380 CERKNICA, vložek: 700.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 11. 1994.

Dejavnost: 221 Založništvo, izbris 2. 10.
2001; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve, izbris 2. 10. 2001; 511 Posredništ-
vo, izbris 2. 10. 2001; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi žival-
mi, izbris 2. 10. 2001; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, izbris
2. 10. 2001; 514 Trgovina na debelo z izde-
lki široke porabe, izbris 2. 10. 2001; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 2. 10. 2001; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki, izbris 2. 10. 2001; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi, vpis 2. 10. 2001; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 2. 10. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
2. 10. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 2. 10.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi, vpis 2. 10. 2001; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 2. 10.
2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki, vpis 2. 10. 2001; 517 Druga trgo-
vina na debelo, izbris 2. 10. 2001; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, izbris 2. 10. 2001; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili, vpis 2. 10. 2001; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah, vpis 2. 10. 2001; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah, izbris 2. 10.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 2. 10. 2001; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 2. 10. 2001; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci, vpis 2. 10.
2001; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
vpis 2. 10. 2001; 5225 Trgovina na drobno
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z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
vpis 2. 10. 2001; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki, vpis 2. 10. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 2. 10. 2001; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
izbris 2. 10. 2001; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis
2. 10. 2001; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, izbris 2. 10.
2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom,
vpis 2. 10. 2001; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili, vpis 2. 10. 2001; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
2. 10. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 2. 10. 2001; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 2. 10. 2001;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, vpis 2. 10. 2001; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi, vpis 2. 10. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
2. 10. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
2. 10. 2001; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 2. 10. 2001; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 2. 10. 2001; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
2. 10. 2001; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 2. 10. 2001; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
2. 10. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 2. 10. 2001; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
2. 10. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 2. 10. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 2. 10. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 2. 10. 2001; 525 Trgovina na dro-
bno z rabljenim blagom, izbris 2. 10. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 2. 10. 2001; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln, izbris 2. 10. 2001;
5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis
2. 10. 2001; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 2. 10. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 2. 10. 2001; 527 Popravila izdelkov
široke porabe, izbris 2. 10. 2001; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 2. 10. 2001; 5273 Popravilo ur, nakita,
vpis 2. 10. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 2. 10. 2001; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmoglji-
vosti za krajši čas, izbris 2. 10. 2001; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov, izbris
2. 10. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 2. 10.
2001; 5522 Storitve kampov, izbris 2. 10.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 2. 10.
2001; 5523 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 2. 10. 2001; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 2. 10. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 2. 10. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
2. 10. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 2. 10.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 2. 10. 2001; 553 Gostinske stori-
tve prehrane, izbris 2. 10. 2001; 5530 Go-

stinske storitve prehrane, izbris 2. 10. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, izbris
2. 10. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeva-
lnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis
2. 10. 2001; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering), izbris 2. 10.
2001; 5551 Storitve menz, izbris 2. 10.
2001; 55510 Dejavnost menz, vpis 2. 10.
2001; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n. “, izbris 2. 10. 2001; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 2. 10. 2001; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, izbris 2. 10. 2001;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev, izbris 2. 10. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 2. 10.
2001; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, izbris 2. 10. 2001; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem, vpis 2. 10. 2001;
711 Dajanje avtomobilov v najem, izbris
2. 10. 2001; 712 Dajanje drugih vozil v na-
jem, izbris 2. 10. 2001; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 2. 10.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 2. 10. 2001; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem, vpis 2. 10. 2001; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe, izbris 2. 10.
2001; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe, izbris 2. 10. 2001; 71401 Izposojanje
športne opreme, vpis 2. 10. 2001; 71402
Dejavnost videotek, vpis 2. 10. 2001;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe, vpis 2. 10. 2001; 723 Obdelava pod-
atkov, izbris 2. 10. 2001; 744 Ekonomsko
propagiranje, izbris 2. 10. 2001; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, izbris 2. 10. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 2. 10. 2001; 745
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile, izbris 2. 10. 2001; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje, izbris
2. 10. 2001; 747 Čiščenje stavb, izbris
2. 10. 2001; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti, izbris 2. 10. 2001; 7483 Tajniška
dela in prevajanje, izbris 2. 10. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 2. 10. 2001; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
2. 10. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 2. 10. 2001; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, izbris 2. 10.
2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov, vpis 2. 10. 2001; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis
2. 10. 2001; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n., vpis 2. 10. 2001; 8042 Drugo
izobraževanje, izbris 2. 10. 2001; 900 Sto-
ritve javne higiene, izbris 2. 10. 2001; 9000
Storitve javne higiene, izbris 2. 10. 2001;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov, vpis
2. 10. 2001; 90002 Dejavnost deponij, se-
žiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih
odpadkov, vpis 2. 10. 2001; 90003 Ravna-
nje s posebnimi odpadki, vpis 2. 10. 2001;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav, vpis 2. 10. 2001; 90005 Druge dejav-
nosti javne higiene, vpis 2. 10. 2001; 921
Filmska in videodejavnost, izbris 2. 10.
2001; 9211 Snemanje filmov in videofilmov,
vpis 2. 10. 2001; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov, vpis 2. 10. 2001; 926 Športna
dejavnost, izbris 2. 10. 2001; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev, izbris 2. 10. 2001;
9271 Prirejanje iger na srečo, izbris 2. 10.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 27. 8. 2001.

Rg-13417
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13224 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa MATJAN avtopre-
vozništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trpin-
čeva 86/b, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/27090/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba osnovne-
ga kapitala, deležev, dejavnosti, akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5924456
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MARTINC MATEVŽ, Trpin-

čeva 86/b, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 11.
1995.

Dejavnost: 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili, izbris 28. 9. 2001; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, izbris 28. 9. 2001; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo“, izbris
28. 9. 2001; 5510 Dejavnost hotelov in pod-
obnih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo, izbris 28. 9.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
28. 9. 2001; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije, izbris 28. 9. 2001; 5521 Deja-
vnost planinskih domov in mladinskih preno-
čišč, vpis 28. 9. 2001; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov, izbris 28. 9.
2001; 5522 Dejavnost kampov, vpis 28. 9.
2001; 55220 Storitve kampov, izbris 28. 9.
2001; 55230 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 28. 9. 2001; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 28. 9. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 28. 9. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
28. 9. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 28. 9.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane, izbris 28. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, izbris 28. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 28. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
28. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 28. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
28. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 28. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 28. 9. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 28. 9. 2001; 55510 Storitve
menz, izbris 28. 9. 2001; 6022 Dejavnost
taksistov, vpis 28. 9. 2001; 60220 Storitve
taksistov, izbris 28. 9. 2001; 6330 Dejavno-
st potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 28. 9. 2001; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
28. 9. 2001; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe, izbris 28. 9. 2001; 7415 Deja-
vnost holdingov, vpis 28. 9. 2001; 74150
Upravljanje s holding družbami, izbris 28. 9.
2001; 7440 Oglaševanje, vpis 28. 9. 2001;
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74400 Ekonomsko propagiranje, izbris
28. 9. 2001; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje, izbris 28. 9. 2001; 7484 Druge raznov-
rstne poslovne dejavnosti, izbris 28. 9.
2001; 9000 Storitve javne higiene, izbris
28. 9. 2001; 90005 Druge storitve javne
higiene, izbris 28. 9. 2001; 90005 Druge
dejavnosti javne higiene, vpis 28. 9. 2001;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cent-
rov, druge športne dejavnosti, izbris 28. 9.
2001; 9303 Pogrebna dejavnost, vpis 28. 9.
2001; 93030 Druge storitve za nego telesa,
izbris 28. 9. 2001; 9304 Druge dejavnosti
za nego telesa, vpis 28. 9. 2001; 93040
Pogrebne storitve, izbris 28. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi z dne 27. 8. 2001.

Rg-13426
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13333 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa ITAS - PTI Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in inženiring
d.o.o., Ljubljanska 65, Kočevje, sedež:
Ljubljanska 65, 1330 KOČEVJE,
vpisanem pod vložno št. 1/08163/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba dejavnosti, osnovnega kapitala, deležev,
naslova ustanovitelja in zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5393779
Osnovni kapital: 3.545.704,00 SIT
Ustanovitelji: BONČINA JOSIP, Mestni

log II 27, 1330 KOČEVJE, vložek:
1.419.280 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1994; BONČINA STANISLAV, Roška cesta
47, 1330 KOČEVJE, vložek: 1.063.212
SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 12. 1994; MA-
RINČ MATIJA, Trata VII/16, 1330 KOČEV-
JE, vložek: 1.063.212 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 12. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor BONČINA JOSIP, Mestni log II 27, 1330
KOČEVJE, imenovanje: 10. 10. 1994, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 27. 9.
2001; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva, vpis 27. 9. 2001; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev, vpis 27. 9. 2001; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje, vpis 27. 9. 2001; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; praš-
na metalurgija“, vpis 27. 9. 2001; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin, vpis
27. 9. 2001; 2852 Splošna mehanična dela,
vpis 27. 9. 2001; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja, vpis 27. 9. 2001; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja, vpis 27. 9. 2001; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis 27. 9.
2001; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod, vpis 27. 9. 2001;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže,
vpis 27. 9. 2001; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice, vpis 27. 9. 2001; 2874 Proizvo-
dnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti,
vpis 27. 9. 2001; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n., vpis 27. 9. 2001;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije, vpis
27. 9. 2001; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav, vpis 27. 9. 2001; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih nap-
rav, razen za gospodinjstva, vpis 27. 9.

2001; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n., vpis 27. 9. 2001; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev, vpis 27. 9. 2001; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev, vpis 27. 9. 2001; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev,
vpis 27. 9. 2001; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene, vpis 27. 9.
2001; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 27. 9. 2001;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n., vpis 27. 9. 2001; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
vpis 27. 9. 2001; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic“, vpis 27. 9. 2001; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 27. 9. 2001; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport, vpis 27. 9. 2001; 3520 Proizvodnja
železniških in drugih tirnih vozil, vpis 27. 9.
2001; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.,
vpis 27. 9. 2001; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov, vpis 27. 9. 2001; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili, vpis 27. 9. 2001; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis
27. 9. 2001; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 27. 9. 2001; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo“, vpis 27. 9.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal, vpis 27. 9.
2001; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 27. 9. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 27. 9. 2001; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki, vpis 27. 9. 2001; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
27. 9. 2001; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 27. 9. 2001; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis
27. 9. 2001; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 27. 9. 2001; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, priklju-
čki, kmetijskim orodjem, vpis 27. 9. 2001;
5170 Druga trgovina na debelo, vpis 27. 9.
2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materialom,
vpis 27. 9. 2001; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, vpis
27. 9. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 27. 9. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 27. 9. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 27. 9. 2001; 6311 Prekladanje,
vpis 27. 9. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
27. 9. 2001; 6521 Finančni zakup (leasi-
ng), vpis 27. 9. 2001; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n., vpis 27. 9. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
27. 9. 2001; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi, vpis 27. 9.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 27. 9. 2001; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem, vpis 27. 9. 2001;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem, vpis 27. 9. 2001; 7132 Dajanje gra-
dbenih strojev in opreme v najem, vpis 27. 9.
2001; 7133 Dajanje pisarniške in računalni-
ške opreme v najem, vpis 27. 9. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 27. 9. 2001; 7220 Svetovanje in

oskrba z računalniškimi programi, vpis 27. 9.
2001; 7230 Obdelava podatkov, vpis 27. 9.
2001; 7260 Druge računalniške dejavnosti,
vpis 27. 9. 2001; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 27. 9. 2001; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 27. 9.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje, vpis 27. 9. 2001; 7430 Tehnično pre-
izkušanje in analiziranje, vpis 27. 9. 2001;
7440 Oglaševanje, vpis 27. 9. 2001; 7482
Pakiranje, vpis 27. 9. 2001; 7483 Tajniška
dela in prevajanje, vpis 27. 9. 2001; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis
27. 9. 2001; 8042 Drugo izobraževanje,
vpis 27. 9. 2001; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic, vpis 27. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 28. 8. 2001.

Rg-13431
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13340 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa MAKS knjigovod-
ski servis, Ivančna Gorica, d.o.o., sedež:
Ferda Vesela 12, 1295 IVANČNA GORI-
CA, vpisanem pod vložno št. 1/09209/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deleža, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5434181
Osnovni kapital: 2.800.000,00 SIT
Ustanovitelji: ANTONČIČ MARIJA, Ferda

Vesela 12, 1295 IVANČNA GORICA, vložek:
2.800.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
1990.

Dejavnost: 72300 Obdelava podatkov,
vpis 26. 9. 2001; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, vpis 26. 9. 2001; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28. 8. 2001

Rg-13435
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/13390 z dne 25. 9.
2001 pri subjektu vpisa FRKO FERKULJ &
CO. storitveno podjetje d.n.o., Grosuplje,
sedež: Perovo 9 e, 1290 GROSUPLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/28370/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:

Matična številka: 5971438
Firma: FRKO storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: FRKO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5.195.000,00 SIT
Ustanovitelji: FERKULJ GREGOR, PRI

NADVOZU 2, 1290 GROSUPLJE, vložek: 0
SIT, odg. s svojim premož, izstop: 25. 9.
2001; FERKULJ ANA, PRI NADVOZU 2,
1290 GROSUPLJE, vložek: 0 SIT, odg. s
svojim premož, izstop: 31. 8. 2001; FER-
KULJ GREGOR, Pri Nadvozu 2, 1290 GRO-
SUPLJE, vložek: 5.195.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 25. 9. 2001.

Dejavnost: 501 Trgovina z motornimi vo-
zili, izbris 25. 9. 2001; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, izbris 25. 9. 2001;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
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opremo za motorna vozila, izbris 25. 9.
2001; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom, izbris 25. 9. 2001; 553 Gostinske
storitve prehrane, izbris 25. 9. 2001; 5530
Gostinske storitve prehrane, izbris 25. 9.
2001; 5530 Dejavnost prehrambenih gosti-
nskih obratov, vpis 25. 9. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, izbris 25. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 25. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
25. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 25. 9. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 25. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
25. 9. 2001; 554 Točenje pijač in napitkov,
izbris 25. 9. 2001; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering), izbris
25. 9. 2001; 5551 Storitve menz, izbris
25. 9. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
25. 9. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami, izbris 25. 9. 2001; 70110 Or-
ganizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg, vpis 25. 9. 2001; 711 Dajanje
avtomobilov v najem, izbris 25. 9. 2001; 927
Druge dejavnosti za sprostitev, izbris 25. 9.
2001.

Razno: Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.

Rg-13440
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14218 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa PRO-92 podjetje
za informacijski inženiring d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Ul. Bratov Babnik 10, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/02585/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
poslovnih deležev družbenikov ter lastnega
poslovnega deleža družbe, dejavnosti in dru-
žbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5300967
Osnovni kapital: 5.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: HAJDINJAK LUČKA, Ul. Bra-

tov Babnik 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1989; HAJDINJAK LADISLAV, Ul. Bratov Ba-
bnik 87, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
1989; PRO-92 podjetje za informacijski in-
ženiring, d.o.o. Ljubljana, Ul. Bratov Babnik
10, 1000 LJUBLJANA, vložek: 2.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 4. 1996.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeva-
lnic, izbris 2. 10. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 2. 10. 2001; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
2. 10. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 2. 10.
2001; 7440 Ekonomsko propagiranje, izb-
ris 2. 10. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
2. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe z dne 30. 8. 2001.

Rg-13459
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14494 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa CMG, družba za
podjetniško svetovanje, d.o.o. Nemški
prevod firme: CMG, Unternehmensbera-

tungsgesellschaft, GmbH, sedež: Dravska
10, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/34874/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba dejavnosti in akta
o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična številka: 1640615
Dejavnost: 74140 Podjetniško in poslov-

no svetovanje, vpis 1. 10. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o

ustanovitvi družbe z dne 4. 9. 2001.

Rg-13477
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14578 z dne 25. 9.
2001 pri subjektu vpisa IRIDENT zobna or-
dinacija, d.o.o., sedež: Šaranovičeva uli-
ca 25, 1230 VIR DOMŽALE, vpisanem pod
vložno št. 1/30167/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba naslova se-
deža, osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1228412
Sedež: Šaranovičeva ulica 25 A, 1230

VIR DOMŽALE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ČAVŽ IRIS, Linhartova cesta

6, 1234 MENGEŠ, vložek: 2.100.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 11. 1997.

Dejavnost: 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, izbris 25. 9. 2001; 55112 Dejav-
nost penzionov, izbris 25. 9. 2001; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije, izbris
25. 9. 2001; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov, izbris 25. 9. 2001; 5522 Sto-
ritve kampov, izbris 25. 9. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, izbris 25. 9. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
izbris 25. 9. 2001; 5551 Storitve menz, izb-
ris 25. 9. 2001; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami, izbris 25. 9. 2001; 7440
Ekonomsko propagiranje, izbris 25. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 9. 2001

Rg-13480
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14631 z dne 24. 9.
2001 pri subjektu vpisa TRIVAL KOMPOZI-
TI d.o.o., Kamnik, sedež: Bakovnik 3,
1240 KAMNIK, vpisanem pod vložno št.
1/16124/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile
podatki:

Matična številka: 5594600
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor DOLINŠEK EMIL, Bolkova 14/a, 1235
RADOMLJE, razrešitev: 4. 9. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor PAVLOVIČ VLADIMIR,
Obrtniška ulica 14, 1230 DOMŽALE, ime-
novanje: 4. 9. 2001.

Rg-13481
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14645 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa ŠOLSKI CENTER
LJUBLJANA, sedež: Aškerčeva 1, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/32594/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 1430971
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor POČKAR NIVES, Brodarjev trg 5, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 1. 9. 2001; direk-

tor BERDAJS ANDREJ, Tbilisijska ulica 98,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 8. 2001.

Rg-13492
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14854 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa KOMPAS MEJNI
TURISTIČNI SERVIS d.d., Podružnica Ško-
fije, sedež: Sp. Škofije 256, 6281 ŠKOFI-
JE, vpisanem pod vložno št. 1/04418/02,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična številka: 5004560003
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik MARUŠKO JERNEJ, Cikuti 1/A,
6000 KOPER, razrešitev: 20. 8. 2001, vod-
ja podružnice zastopa brez omejitev; zastop-
nik STEPAN TATJANA, Rižana 9, 6275 ČRNI
KAL, imenovanje: 27. 8. 2001, zastopa kot
v.d. vodje podružnice.

Rg-13495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14884 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa C & I - LONGER IN
DRUŽBENIK consalting in informacije,
k.d., Ljubljana, sedež: Štihova 25, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/03244/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5328560
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor RUNTAS MILAN, Beričevo 35 d, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 10. 9. 2001, zasto-
pa neomejeno; direktor ČASL DRAGO, Beb-
lerjev trg 12, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 10. 9. 2001.

Rg-13496
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/14890 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa PROGRES LOV-
ŠIN k.d. Proizvodnja, storitve, trgovina
in gostinstvo Ribnica, sedež: Cesta na
Ugar b.š. indus. cona, 1310 RIBNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/25171/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spreme-
mba firme, skrajšane firme in sedeža s temi-
le podatki:

Matična številka: 5834619
Firma: PROGRES LOVŠIN k.d. Proizvo-

dnja in storitve
Skrajšana firma: PROGRES LOVŠIN k.d.
Sedež: Obrtna cona Ugar 25, 1310

RIBNICA

Rg-13521
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/16147 z dne 2. 10.
2001 pri subjektu vpisa INVEST POINT, up-
ravljanje naložb d.o.o., sedež: Šmartin-
ska 152, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/34819/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: vpis zastavne pravice s
temile podatki:

Matična številka: 1639706
Razno: Na podlagi sklepa Okrajnega so-

dišča v Ljubljani opr. št. Z 1140/2001 z dne
13. 9. 2001 se odredi vpis zastavne pravice
na poslovnem deležu dolžnika VIDMAR BO-
JANA, Ul. Vide Janežičeve 3, Ljubljana in
sicer v višini 35.700,00 SIT, vse v korist
upnika Abanka d.d. Ljubljana, Slovenska 58,
Ljubljana.
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MURSKA SOBOTA

Rg-12410
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00163 z dne
19. 9. 2001 pri subjektu vpisa LJUDSKA
UNIVERZA Zavod za izobraževanje odra-
slih in mladine, sedež: TRG SVOBODE 4,
9250 GORNJA RADGONA, vpisanem pod
vložno št. 1/00057/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: SPREMEMBA IMENA,
USTANOVITELJEV IN DEJAVNOSTI s temile
podatki:

Matična številka: 5052483
Firma: LJUDSKA UNIVERZA Zavod za

izobraževanje odraslih in mladine Gor-
nja Radgona

Skrajšana firma: LJUDSKA UNIVERZA
Gornja Radgona

Ustanovitelji: SKUPŠČINA OBČINE GO-
RNJA RADGONA, GORNJA RADGONA,
9250 GORNJA RADGONA, vložek: 0 SIT,
ostalo, izstop: 1. 4. 1999; OBČINA GOR-
NJA RADGONA, PARTIZANSKA 13, 9250
GORNJA RADGONA, vložek: 0 SIT, ostalo,
vstop: 31. 3. 1999; OBČINA RADENCI, RA-
DGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI,
vložek: 0 SIT, ostalo, vstop: 1. 4. 1999; OB-
ČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, ULICA
BRATKA KREFTA 14, 9244 SVETI JURIJ
OB ŠČAVNICI, vložek: 0 SIT, ostalo, vstop:
31. 3. 1999.

Dejavnost: 80410 Dejavnost vozniških
šol, vpis 19. 9. 2001; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n., vpis 19. 9. 2001; 92511 De-
javnost knjižnic, vpis 19. 9. 2001.

Rg-12413
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00206 z dne
20. 9. 2001 pri subjektu vpisa RŠA VLEK -
meritve in servisno dimnikarske storitve
d.o.o., sedež: ULICA 25. MAJA 8, 69224
TURNIŠČE, vpisanem pod vložno št.
1/01012/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA AKTA d.o.o., OSNO-
VNEGA KAPITALA, DRUŽBENIKOV IN NJI-
HOVIH POSLOVNIH DELEŽEV, DEJAVNO-
STI TER ZASTOPNIKOV s temile podatki:

Matična številka: 5509700
Sedež: ULICA 25. MAJA 8, 9224 TUR-

NIŠČE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: REŽONJA ANDREJ, ULICA

25. MAJA 8, 9224 TURNIŠČE, vložek:
600.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 5.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor REŽONJA ANDREJ, ULICA 25. MAJA
8, 9224 TURNIŠČE, imenovanje: 10. 5.
2001.

Dejavnost: 0113 Vinogradništvo in sadja-
rstvo, izbris 20. 9. 2001; 01131 Vinograd-
ništvo, vpis 20. 9. 2001; 01132 Sadjarstvo,
vpis 20. 9. 2001; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil, izbris 20. 9. 2001; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 20. 9.
2001; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov,
vpis 20. 9. 2001; 4521 Splošna gradbena
dela, izbris 20. 9. 2001; 45210 Splošna
gradbena dela, vpis 20. 9. 2001; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
izbris 20. 9. 2001; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 20. 9.

2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, vpis 20. 9. 2001; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati, izbris 20. 9. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
20. 9. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 20. 9. 2001; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, izbris 20. 9. 2001; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom, vpis 20. 9.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 9.
2001; 5272 Popravilo električnih gospodi-
njskih aparatov, izbris 20. 9. 2001; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 20. 9. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., izbris 20. 9. 2001; 52740 Druga pop-
ravila, d.n., vpis 20. 9. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, izbris 20. 9. 2001;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis
20. 9. 2001; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 20. 9. 2001; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 20. 9. 2001; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
20. 9. 2001; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, izbris 20. 9. 2001; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
20. 9. 2001; 7470 Čiščenje stavb, izbris
20. 9. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis
20. 9. 2001; 93050 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n., vpis 20. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta družbe, sprejeta dne 10. 5. 2001.

Rg-12415
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00250 z dne
19. 9. 2001 pri subjektu vpisa EMILI trgov-
sko podjetje d.o.o., sedež: PREŠERNOVA
7, 9240 LJUTOMER, vpisanem pod vložno
št. 1/01130/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA
KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE, SPRE-
MEMBA POSLOVNEGA DELEŽA, AKTA
DRUŽBE IN USKLADITEV DEJAVNOSTI s
temile podatki:

Matična številka: 5544343
Osnovni kapital: 2.595.200,00 SIT
Ustanovitelji: HOZJAN RENATA, STROČ-

JA VAS 83, 9240 LJUTOMER, vložek:
2.595.200 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12.
1991.

Dejavnost: 51410 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 19. 9. 2001; 52410 Trgovi-
na na drobno s tekstilom, vpis 19. 9. 2001;
52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis
19. 9. 2001; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 19. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta dru-
žbe z dne 24. 5. 2001.

Rg-12425
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00322 z dne
13. 9. 2001 pri subjektu vpisa POMURSKA
BANKA d.d., Murska Sobota, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, sedež: TRG
ZMAGE 7, 9000 MURSKA SOBOTA,
vpisanem pod vložno št. 1/00164/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: PREDLO-
ŽITEV POGODBE O PRIPOJITVI Z DNE
14. 5. 2001 s temile podatki:

Matična številka: 5026130
Razno: Vpiše se predložitev pogodbe o

pripojitvi, ki sta jo dne 14. 5. 2001 sklenili
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, kot
prevzemna banka in Pomurska banka d.d.,
Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, kot prevzeta banka.

Rg-12469
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00458 z
dne 19. 9. 2001 pri subjektu vpisa TERME
LENDAVA, Podjetje za opravljanje deja-
vnosti turizma in gostinstva d.d., sedež:
TOMŠIČEVA 2/A, 9220 LENDAVA,
vpisanem pod vložno št. 1/01146/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: VPIS
SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KA-
PITALA S STVARNIM VLOŽKOM, SPREME-
MBA DEJAVNOSTI IN SPREMEMBA STA-
TUTA s temile podatki:

Matična številka: 5165857
Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin, ok-

rasnih rastlin, semen in sadik, vpis 19. 9.
2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 19. 9.
2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 19. 9. 2001;
05010 Ribištvo, vpis 19. 9. 2001; 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve, vpis 19. 9.
2001; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin, vpis 19. 9. 2001;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic, vpis 19. 9. 2001; 15820 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic, vpis 19. 9. 2001;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 19. 9.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, izbris 19. 9.
2001; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 19. 9.
2001; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 19. 9. 2001;
52240 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
19. 9. 2001; 52250 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
19. 9. 2001; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, izbris 19. 9. 2001; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
19. 9. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, izbris
19. 9. 2001; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 19. 9.
2001; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potre-
bščinami, izbris 19. 9. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 19. 9. 2001; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
19. 9. 2001; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
19. 9. 2001; 5523 Druge nastanitve za kra-
jši čas, izbris 19. 9. 2001; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih
domov, vpis 19. 9. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-
stmi, vpis 19. 9. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
19. 9. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 19. 9.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 19. 9. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 19. 9. 2001; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis
19. 9. 2001; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih, vpis 19. 9.
2001; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81 / 15. 10. 2001 / Stran 6353

ring), izbris 19. 9. 2001; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 19. 9. 2001;
6023 Drug kopenski potniški promet, izbris
19. 9. 2001; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 19. 9. 2001; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, izbris 19. 9.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 19. 9. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, izbris 19. 9.
2001; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve, vpis 19. 9. 2001; 9261 Ob-
ratovanje športnih objektov, izbris 19. 9.
2001; 92610 Obratovanje športnih objek-
tov, vpis 19. 9. 2001; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n., izbris 19. 9. 2001;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
vpis 19. 9. 2001; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic, izbris 19. 9. 2001; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
19. 9. 2001; 93040 Druge dejavnosti za
nego telesa, vpis 19. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skup-
ščine z dne 25. 7. 2001, da se osnovni ka-
pital z vložki poveča za 40.786.000,00 SIT.
Vpiše se sprememba statuta, sprejeta na sku-
pščini delniške družbe dne 25. 7. 2001.

Rg-12477
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00559 z dne
19. 9. 2001 pri subjektu vpisa POMURSKA
BANKA d.d., Murska Sobota, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, sedež: TRG
ZMAGE 7, 9000 MURSKA SOBOTA,
vpisanem pod vložno št. 1/00164/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: VPIS PRI-
POJITVE PRI PREVZETI DRUŽBI s temile
podatki:

Matična številka: 5026130
Razno: Pripojitev k prevzemni družbi Novi

Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, vpisani v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljub-
ljani pod vl. št. 1/25578/00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 14. 5. 2001. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-13024
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

je s sklepom Srg št. 2000/01688 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa MOBIX Podjetje za
servis, remont in promet z motornimi vozili
in rezervnimi deli Črenšovci d.o.o., sedež:
PREKMURSKE ČETE 61, 9232 ČRENŠOV-
CI, vpisanem pod vložno št. 1/00585/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: SPREMEM-
BA DRUŽBENE POGODBE IN DEJAVNOSTI
DRUŽBE s temile podatki:

Matična številka: 5637473
Dejavnost: 55100 Dejavnost hotelov in

podobnih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo, izbris 28. 9.
2001; 55112 Dejavnost penzionov, izbris
28. 9. 2001; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije, izbris 28. 9. 2001; 55210 De-
javnost planinskih in drugih domov, izbris
28. 9. 2001; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 28. 9.
2001; 55220 Storitve kampov, izbris 28. 9.
2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis 28. 9.
2001; 55230 Druge nastanitve za krajši čas,
izbris 28. 9. 2001; 55231 Dejavnost otro-
ških letovišč, počitiniških in sindikalnih do-
mov, vpis 28. 9. 2001; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivo-

stmi, vpis 28. 9. 2001; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
28. 9. 2001; 55234 Dejavnost dijaških, štu-
dentskih domov, internatov, vpis 28. 9.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, izbris 28. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 28. 9. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 28. 9.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 28. 9. 2001; 55305 Deja-
vnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 28. 9. 2001; 55309 Deja-
vnost drugih prehrambenih obratov, vpis
28. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah, izbris 28. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 28. 9. 2001; 55510 Storitve
menz, izbris 28. 9. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 28. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 12. 2000.

Rg-13039
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00151 z dne
25. 9. 2001 pri subjektu vpisa RAZVOJNI
CENTER SINERGIJA, D.O.O. Poslovno
podporni center za območje občin Belti-
nci Moravske Toplice, Puconci, Ho-
doš-Šalovci, Gornji Petrovci in Kuzma,
sedež: KRANJČEVA 3, 9226 MORAVSKE
TOPLICE, vpisanem pod vložno št.
1/02342/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA FIRME, OSNOVNE-
GA KAPITALA, DRUŽBENIKOV IN NJIHO-
VIH POSLOVNIH DELEŽEV, DEJAVNOSTI,
ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN DRUŽ-
BENE POGODBE s temile podatki:

Matična številka: 1277898
Firma: RAZVOJNA AGENCIJA SINER-

GIJA d.o.o., pospeševanje razvoja podje-
tništva ter gospodarskega in duhovnega
razvoja podeželja

Skrajšana firma: RAZVOJNA AGENCIJA
SINERGIJA d.o.o.

Osnovni kapital: 2.790.000,00 SIT
Ustanovitelji: OBČINA HODOŠ-ŠALOVCI,

ŠALOVCI 163, 9204 ŠALOVCI, vložek:
160.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 12.
2000; OBČINA ŠALOVCI, ŠALOVCI 163,
9204 ŠALOVCI, vložek: 130.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 21. 12. 2000; OBČINA
HODOŠ, HODOŠ 52, 9205 HODOŠ,
vložek: 30.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 12. 2000; OBČINA KUZMA, KUZMA
24, 9263 KUZMA, vložek: 120.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 28. 1. 1998; OBČINA
GRAD, GRAD 172, 9264 GRAD, vložek:
170.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12.
2000; OBČINA ROGAŠOVCI, ROGAŠOVCI
14 B, 9262 ROGAŠOVCI, vložek: 250.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 12. 2000; OB-
ČINA CANKOVA, CANKOVA 25, 9261 CA-
NKOVA, vložek: 140.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 12. 2000.

Člani nadzornega sveta: BALAŽEK AN-
TON, izstop 2. 3. 2001; GUMILAR ZDEN-
KA, izstop 2. 3. 2001; KOČAR LUDVIK, iz-
stop 2. 3. 2001; CIPOT FRANC, izstop 2. 3.
2001; ABRAHAM ALEKSANDER, izstop
2. 3. 2001; AMBRUŠ STANKO, izstop 2. 3.
2001; HALB JANKO, vstop 2. 3. 2001; PA-
VLINJEK ŠTEFAN, vstop 2. 3. 2001.

Dejavnost: 22150 Drugo založništvo, vpis
25. 9. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 25. 9.
2001; 74400 Ekonomsko propagiranje, iz-
bris 25. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
25. 9. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 25. 9. 2001; 75130
Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovnih dejavnosti, vpis 25. 9. 2001;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
vpis 25. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 21. 12. 2000.

Rg-13050
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBO-

TI je s sklepom Srg št. 2001/00245 z dne
26. 9. 2001 pri subjektu vpisa HEINZ BUH-
NEN trgovsko podjetje d.o.o., sedež: SPO-
DNJA ŠČAVNICA 21/A, 69250 GORNJA
RADGONA, vpisanem pod vložno št.
1/02079/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DEJAVNOSTI IN
AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJE-
NO ODGOVORNOSTJO s temile podatki:

Matična številka: 5853184
Sedež: SPODNJA ŠČAVNICA 21/A,

9250 GORNJA RADGONA
Dejavnost: 51150 Posredništvo pri pro-

daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
26. 9. 2001; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 26. 9. 2001;
51430 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
26. 9. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 26. 9.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 26. 9. 2001; 51610 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
26. 9. 2001; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo, vpis 26. 9. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 26. 9. 2001;
52450 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
26. 9. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 26. 9. 2001; 52720
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 26. 9. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba
akta o ustanovitvi družbe, sprejeta dne 22. 5.
2001.

Razno: DEJAVNOST: Od dejavnosti, ki je
vpisana pod šifro 51550-Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi družba ne opravlja tr-
govine na debelo z razstrelivi.

NOVA GORICA

Rg-11911
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01095 z dne 12. 9.
2001 pri subjektu vpisa PRIMAŠPED Med-
narodna špedicija d.o.o. Šempeter pri
Gorici, sedež: MMP Vrtojba št. 2, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/02898/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba družbenika,
poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti s
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standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična številka: 5723191
Ustanovitelji: HUMAR INGRID, XXX. DIVI-

ZIJE 15 A, 5000 NOVA GORICA, vložek:
270.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 15. 5.
2001; SIMČIČ ARIANE, PREŠERNOVA 6,
5294 DORNBERK, vložek: 680.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 10. 1992.

Dejavnost: 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 12. 9. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
12. 9. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila, vpis 12. 9. 2001; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 12. 9. 2001;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo, vpis 12. 9. 2001; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 12. 9. 2001; 50403 Posre-
dništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 12. 9. 2001; 5111 Posredni-
štvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov, vpis 12. 9. 2001;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij, vpis 12. 9. 2001;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala, vpis 12. 9. 2001; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 12. 9. 2001; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodi-
njskih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov, vpis 12. 9. 2001; 5116 Pos-
redništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov, vpis 12. 9. 2001; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 12. 9. 2001; 5118 Posredni-
štvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., vpis 12. 9. 2001; 5119 Posre-
dništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
12. 9. 2001; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo, vpis 12. 9. 2001; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 12. 9. 2001; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi, vpis 12. 9. 2001; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, vpis
12. 9. 2001; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 12. 9. 2001; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 12. 9. 2001; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 12. 9.
2001; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, vpis 12. 9. 2001; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 12. 9. 2001; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 12. 9.
2001; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
12. 9. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 12. 9. 2001; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki, vpis 12. 9. 2001; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom, vpis 12. 9. 2001; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
12. 9. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 12. 9. 2001; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 12. 9. 2001; 5145 Trgovina na

debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 12. 9.
2001; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe, vpis 12. 9. 2001;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi, vpis 12. 9. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 12. 9. 2001; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 12. 9. 2001; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 12. 9. 2001; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 12. 9. 2001;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdel-
ki, vpis 12. 9. 2001; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki, vpis 12. 9. 2001;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 12. 9. 2001; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 12. 9. 2001;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo, vpis 12. 9. 2001; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo, vpis 12. 9. 2001; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 12. 9.
2001; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
12. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 12. 9. 2001; 5211 Trgovina na dro-
bno v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili, vpis 12. 9. 2001; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah, vpis 12. 9. 2001; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
12. 9. 2001; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 12. 9. 2001;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, me-
hkužci, vpis 12. 9. 2001; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sla-
dkornimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 5225 Tr-
govina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami, vpis 12. 9. 2001; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis
12. 9. 2001; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 12. 9.
2001; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom,
vpis 12. 9. 2001; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili, vpis 12. 9. 2001; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
12. 9. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo, vpis 12. 9. 2001; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, vpis 12. 9. 2001;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom, vpis
12. 9. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 12. 9. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 12. 9. 2001; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisa-
lnimi potrebščinami, vpis 12. 9. 2001;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 12. 9. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi, vpis 12. 9. 2001; 52473 Dejavnost pa-
pirnic, vpis 12. 9. 2001; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
vpis 12. 9. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 12. 9. 2001;

52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 12. 9.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 12. 9.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 12. 9. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
12. 9. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško op-
remo, vpis 12. 9. 2001; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n., vpis 12. 9. 2001; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom, vpis 12. 9.
2001; 5261 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 12. 9. 2001; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 12. 9. 2001;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 12. 9. 2001; 55100 Dejavnost ho-
telov in podobnih obratov, vpis 12. 9. 2001;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladi-
nskih prenočišč, vpis 12. 9. 2001; 5522
Dejavnost kampov, vpis 12. 9. 2001; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in si-
ndikalnih domov, vpis 12. 9. 2001; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 12. 9. 2001; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turistom,
vpis 12. 9. 2001; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov, vpis 12. 9.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n., vpis 12. 9. 2001; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln, vpis 12. 9. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopost-
režnih restavracij, picerij, vpis 12. 9. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
12. 9. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 12. 9. 2001; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti, vpis 12. 9. 2001; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
12. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 12. 9.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 12. 9. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 12. 9. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 12. 9. 2001; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 12. 9. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 12. 9.
2001; 6311 Prekladanje, vpis 12. 9. 2001;
6312 Skladiščenje, vpis 12. 9. 2001; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu, vpis 12. 9. 2001; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, vpis 12. 9. 2001;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fina-
nčnim posredništvom, vpis 12. 9. 2001.

Rg-11915
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01132 z dne 12. 9.
2001 pri subjektu vpisa EURO WORK pos-
redovanje in storitve d.o.o., sedež: Erjav-
čeva 28, 5000 NOVA GORICA, vpisanem
pod vložno št. 1/04027/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 1549588
Dejavnost: 5115 Posredništvo pri prodaji

pohištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 12. 9.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
12. 9. 2001; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov, vpis 12. 9. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
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12. 9. 2001; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 12. 9. 2001; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
12. 9. 2001; 5170 Druga trgovina na debe-
lo, vpis 12. 9. 2001; 5244 Trgovina na dro-
bno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 12. 9. 2001; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodi-
njskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 12. 9.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 12. 9. 2001; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., vpis 12. 9. 2001.

Rg-11932
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01299 z dne 5. 9.
2001 pri subjektu vpisa GROSTEX Trgov-
sko podjetje d.o.o. Nova Gorica, sedež:
IX. Korpus 80, 5250 SOLKAN, vpisanem
pod vložno št. 1/02600/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 5656516
Dejavnost: 9231 Umetniško ustvarjanje

in poustvarjanje, vpis 5. 9. 2001; 9232 Ob-
ratovanje objektov za kulturne prireditve, vpis
5. 9. 2001; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n., vpis 5. 9. 2001.

Rg-12527
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01086 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRA-
RNE NOVA GORICA d.o.o., sedež: Erjav-
čeva 20, 5000 NOVA GORICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00129/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba družbeni-
kov in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5044421
Ustanovitelji: ATENA TRI PID d.d., SLO-

VENSKA 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
64.794.890,04 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 10. 2000; ATENA DVE d.d., SLOVEN-
SKA 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
64.794.890,04 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 10. 2000; ATENA ENA d.d., SLOVEN-
SKA 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
64.794.890,04 SIT, ne odgovarja, izstop:
13. 10. 2000; ARKADA ENA d.d., DUNAJ-
SKA 156, 1000 LJUBLJANA, vložek:
5.825.069,60 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 2000; ARKADA DVA d.d., DUNAJ-
SKA 156, 1000 LJUBLJANA, vložek:
73.077.036,90 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 3. 2001; ZLATA MONETA II PID d.d.,
STROSSMAJERJEVA 30, 2000 MARIBOR,
vložek: 371.542.778,57 SIT, ne odgovarja,
vstop: 9. 3. 2001.

Rg-12528
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01124 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa PRIMAŠPED Med-
narodna špedicija d.o.o. Šempeter pri
Gorici, sedež: MMP Vrtojba št. 2, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/02898/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:

Matična številka: 5723191
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor FURLAN DARJA, VRTOJBENSKA 3,
5290 ŠEMPETER, razrešitev: 11. 7. 2001,

zastopa brez omejitev; direktor DOLENC
EGON, PRVAČINA 223 A, 5297 PRVAČI-
NA, imenovanje: 12. 7. 2001.

Rg-12529
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01138 z dne 17. 9.
2001 pri subjektu vpisa LIVAR d.o.o. Dole
15 a, Idrija, sedež: Dole 15 a, 5280 IDRI-
JA, vpisanem pod vložno št. 1/02861/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba firme, skrajšane firme, dejavnosti,
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 5721067
Firma: LIVARSTVO KAVČIČ, vlivanje

barvnih kovin, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: LIVARSTVO KAVČIČ,

d.o.o., Idrija
Dejavnost: 27510 Litje železa, vpis 17. 9.

2001; 27520 Litje jekla, vpis 17. 9. 2001;
27530 Litje lahkih kovin, vpis 17. 9. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
17. 9. 2001; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalurgi-
ja“, vpis 17. 9. 2001; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino, vpis 17. 9. 2001; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
vpis 17. 9. 2001; 28520 Splošna mehanič-
na dela, vpis 17. 9. 2001; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja, vpis 17. 9. 2001;
28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis
17. 9. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje, vpis 17. 9. 2001; 28630 Proizvodnja
ključavnic, okovja, vpis 17. 9. 2001; 28720
Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis
17. 9. 2001; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice, vpis 17. 9. 2001; 28740 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis
17. 9. 2001; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n., vpis 17. 9. 2001;
29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 17. 9.
2001; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije,
vpis 17. 9. 2001; 36210 Kovanje kovancev
in medalj, vpis 17. 9. 2001; 51120 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, vpis 17. 9. 2001; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami, vpis 17. 9.
2001; 51540 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, nap-
ravami za ogrevanje, vpis 17. 9. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis 17. 9.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 17. 9. 2001; 60240 Cest-
ni tovorni promet, vpis 17. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 5. 9. 2001.

Rg-12530
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01144 z dne 13. 9.
2001 pri subjektu vpisa BAČA Tovarna vo-
lnenih izdelkov d.d., sedež: Podbrdo 67,
5243 PODBRDO, vpisanem pod vložno št.
1/00012/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: srememba člana nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična številka: 5034221
Člani nadzornega sveta: KEMPERLE ER-

NEST, izstop 10. 7. 2001; GRAŠIČ FRAN-
ČIŠEK, vstop 10. 7. 2001.

Rg-12534
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01149 z dne 19. 9.

2001 pri subjektu vpisa VIPER Trgovina na
debelo v tranzitu d.o.o., sedež: Kaninska
vas 4/19, 5230 BOVEC, vpisanem pod
vložno št. 1/03958/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: izstop družbenika, spre-
memba osnovnega vložka, sprememba za-
stopnika in sprememba družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična številka: 1470795
Ustanovitelji: KOMAC ŽARKO, Brdo 66,

5230 BOVEC, vložek: 1.050.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 29. 5. 2001; BAJC NI-
VES, Ulica Bojana Vodopivca 12, 5294 DO-
RNBERK, vložek: 2.100.000 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 3. 11. 1999.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist KOMAC ŽARKO, Brdo 66, 5230 BO-
VEC, razrešitev: 29. 5. 2001.

Skupščinski sklep: Akt o ustanovitvi z dne
13. 6. 2001.

Rg-12544
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01169 z dne 19. 9.
2001 pri subjektu vpisa LAMEX Proizvod-
nja in trgovina d.o.o. Vrtojba, sedež: Ope-
karniška 12, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER,
vpisanem pod vložno št. 1/00693/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba kapitala, poslovnih deležev, sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5337666
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: LASIČ PETER, OPEKARNI-

ŠKA 12, 5290 ŠEMPETER, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 1.
1990; LAMEX Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Vrtojba, OPEKARNIŠKA 12, VRTOJBA,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1998.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 26. 7. 2001.

Rg-12546
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01178 z dne 20. 9.
2001 pri subjektu vpisa CICIBABY Tovarna
otroških potrebščin d.o.o. Miren pri Gori-
ci 129, sedež: Miren pri Gorici 129, 5291
MIREN, vpisanem pod vložno št.
1/02901/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5723647
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik OKRETIČ BOŽIDAR, KOSTANJEVI-
CA NA KRASU 50, 5296 KOSTANJEVICA
NA KRASU, razrešitev: 1. 1. 1999, v.d. dire-
ktorja zastopa brez omejitev; direktor OKRE-
TIČ BOŽIDAR, KOSTANJEVICA NA KRASU
50, 5296 KOSTANJEVICA NA KRASU, ime-
novanje: 1. 1. 1999.

Rg-12554
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/01212 z dne
20. 9. 2001 pri subjektu vpisa JELI Proiz-
vodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ajdo-
vščina, sedež: IV. Prekomorske 61,
5270 AJDOVŠČINA, vpisanem pod vlož-
no št. 1/03471/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža, os-
novnega kapitala, osnovnega vložka, uskla-
ditev dejavnosti s SKD, sprememba zasto-
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pnika, sprememba akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična številka: 5858682
Sedež: Vipavska cesta 13/F, 5270 AJ-

DOVŠČINA
Osnovni kapital: 3.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: JELERČIČ JOŽE, JAKOV-

CE 2, 6210 SEŽANA, vložek: 3.100.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 6. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist JELERČIČ NIVES, GORIŠKA CESTA
32, 5270 AJDOVŠČINA, imenovanje: 9. 8.
2001.

Dejavnost: 55302 Dejavnost okrepčeva-
lnic, izbris 20. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 20. 9. 2001; 5551 Storitve
menz, izbris 20. 9. 2001; 5551 Dejavnost
menz, vpis 20. 9. 2001; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris
20. 9. 2001; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 20. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 8. 2001.

Rg-12558
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01218 z dne 21. 9.
2001 pri subjektu vpisa PINEX Projektira-
nje, inženiring, export d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 20, 5220 TOLMIN, vpisanem
pod vložno št. 1/00274/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba kapitala,
osnovnega vložka, sprememba akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5284929
Sedež: Gregorčičeva ulica 20, 5220

TOLMIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VEDENIK ERVIN, GRE-

GORČIČEVA ULICA 20, 5220 TOLMIN,
vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 6. 1989.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 8. 2001.

Rg-13135
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01112 z dne 25. 9.
2001 pri subjektu vpisa CARPEDIEM Trgo-
vina in storitve d.o.o., sedež: Cesta IX.
Korpusa 84, 5250 SOLKAN, vpisanem pod
vložno št. 1/03900/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba dejavnosti s
temile podatki:

Matična številka: 1403737
Dejavnost: 6420 Telekomunikacije, vpis

25. 9. 2001; 7210 Svetovanje o računalni-
ških napravah, vpis 25. 9. 2001; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 25. 9. 2001; 7230 Obdelava podatkov,
vpis 25. 9. 2001; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami, vpis 25. 9. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
25. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 20. 9. 2001.

Rg-13150
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01239 z dne 26. 9.
2001 pri subjektu vpisa VEGO Mednarod-

na zastopstva d.o.o. Šempeter pri Gorici,
sedež: Ul.9. septembra 34, Vrtojba, 5290
ŠEMPETER PRI GORICI, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/02826/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba kapitala, pos-
lovnega deleža, dejavnosti, družbene pogo-
dbe s temile podatki:

Matična številka: 5709580
Firma: VEGO mednarodna zastopstva

d.o.o. Šempeter pri Gorici
Osnovni kapital: 3.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: VELNAR JANEZ, CANKAR-

JEVA 74, 5000 NOVA GORICA, vložek:
2.800.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 1.
1993; VELNAR DORA, CANKARJEVA 74,
5000 NOVA GORICA, vložek: 700.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 20. 5. 1994.

Dejavnost: 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov, vpis 26. 9. 2001; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal, vpis 26. 9. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 26. 9. 2001; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 26. 9. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 26. 9. 2001; 51310 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami, vpis 26. 9. 2001;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 26. 9. 2001; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 26. 9. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 26. 9. 2001; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo, vpis 26. 9. 2001;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi st-
roji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis
26. 9. 2001; 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 26. 9. 2001; 74204 Drugo proje-
ktiranje in tehnično svetovanje, vpis 26. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 13. 8. 2001.

Rg-13160
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01262 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa GOAP Računalni-
ški inženiring in avtomatizacija procesov
d.o.o. Nova Gorica, sedež: Klementa Juga
7, 5250 SOLKAN, vpisanem pod vložno št.
1/01232/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in poslov-
nih deležev, sprememba družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična številka: 5414083
Ustanovitelji: BRECELJ BORUT, CVETLI-

ČNA 24, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI,
vložek: 514.511 SIT, ne odgovarja, izstop:
2. 8. 2001; GOAP Računalniški inženiring in
avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica,
KLEMENTA JUGA 7, 5250 SOLKAN, vložek:
2.342.315 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 2.
1996.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 6. 8. 2001.

Rg-13165
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01282 z dne 27. 9.
2001 pri subjektu vpisa MARWIL Trženje -
materiali za površinsko obdelavo lesa
d.o.o., sedež: Prvačina 117 b, 5294 DO-
RNBERK, vpisanem pod vložno št.

1/03195/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, kapitala in po-
slovnega deleža, sprememba družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična številka: 5779260
Sedež: Prvačina 117 B, 5297 PRVA-

ČINA
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: WILFRIED MARTENS,

OSKARTRASSE 10, 56 WUPPERTAL 2, NE-
MČIJA, vložek: 2.040.000 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 10. 6. 1993; SULIČ BORIS, PR-
VAČINA 117 b, 5297 PRVAČINA, vložek:
1.960.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 6.
1993.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 16. 8. 2001.

Rg-13178
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01594 z dne 28. 9.
2001 pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRA-
RNE NOVA GORICA d.o.o., sedež: Erjav-
čeva 20, 5000 NOVA GORICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00129/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba dejavno-
sti, družbenikov in poslovnih deležev, članov
nadzornega sveta in sprememba družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5044421
Ustanovitelji: AKTIVA AVANT I PID d.d.

Ljubljana, DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 84.492.857,48 SIT, ne odgova-
rja, izstop: 2. 8. 2001; AKTIVA AVANT Fina-
nčna družba, d.d., DUNAJSKA 156, 1000
LJUBLJANA, vložek: 84.492.857,48 SIT, ne
odgovarja, vstop: 2. 8. 2001; REPUBLIKA
SLOVENIJA, GREGORČIČEVA 20, 1000
LJUBLJANA, vložek: 2.495.628.416,56
SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 8. 1996; HOL-
DING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.,
HAJDRIHOVA 2, 1000 LJUBLJANA, vložek:
26.453.661.215,90 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 9. 2001.

Člani nadzornega sveta: ŠUHELJ PETER,
izstop 19. 7. 2001; SUŠNIK PETER, izstop
19. 7. 2001; VODOPIVEC FRANC, izstop
30. 1. 2001; KRIVEC DANIJEL, izstop
19. 7. 2001; VUK JANEZ, izstop 19. 7.
2001; ŽEBELJAN DJORDJE, vstop 19. 7.
2001; VUGA TOMAŽ, vstop 19. 7. 2001;
MIŠKA ANDREJ, vstop 19. 7. 2001; LEBAN
RAJKO, vstop 19. 7. 2001; DUHOVNIK
JOŽE, vstop 19. 7. 2001.

Dejavnost: 40105 Distribucija elektrike,
vpis 28. 9. 2001; 63300 Dejavnost potova-
lnih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 28. 9.
2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 19. 9. 2001.

Rg-13180
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je

s sklepom Srg št. 2001/01608 z dne 1. 10.
2001 pri subjektu vpisa SREDNJA EKONO-
MSKA IN TRGOVSKA ŠOLA, sedež: Erjav-
čeva 8, 5000 NOVA GORICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00139/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba imena, se-
deža, ustanovitelja, dejavnosti zastopnika, s
temile podatki:

Matična številka: 5086248
Firma: SREDNJA EKONOMSKA IN TR-

GOVSKA ŠOLA NOVA GORICA
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Sedež: Erjavčeva ulica 8, 5000 NOVA
GORICA

Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, vložek:
0 SIT, odgov. do dol. višine, izstop: 31. 7.
1997; REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGOR-
ČIČEVA 20, 1000 LJUBLJANA, vložek: 0
SIT, odgov. do dol. višine, vstop: 31. 7.
1997.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: rav-
natelj DE BREA VILJEM, Gregorčičeva 13,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 30. 12.
1998, ravnatelj zastopa zavod brez omejitev;
ravnatelj DE BREA VILJEM, POD GRIČEM
50, 5000 NOVA GORICA, imenovanje:
30. 12. 1998.

Dejavnost: 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja,
vpis 1. 10. 2001; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije, vpis 1. 10. 2001; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja, vpis 1. 10. 2001; 73202 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike, vpis 1. 10. 2001; 7483 Tajni-
ška dela in prevajanje, vpis 1. 10. 2001;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje, vpis 1. 10. 2001; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n., vpis 1. 10. 2001.

Skupščinski sklep: Sklep o ustanovitvi z
dne 31. 7. 2001.

NOVO MESTO

Rg-12493
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00714 z dne
13. 9. 2001 pri subjektu vpisa LONI storitve
in trgovina Dobrava d.o.o., sedež: Dobra-
va 34, 8222 OTOČEC OB KRKI, vpisanem
pod vložno št. 1/03508/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe sprememba poslo-
vnih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5806119
Osnovni kapital: 2.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRESEKAR ALOJZ, Dobra-

va 34, 8222 OTOČEC OB KRKI, vložek:
1.250.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; PRESEKAR NINA NEŽA, Dobrava 34,
8222 OTOČEC OB KRKI, vložek:
1.250.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 5.
1994.

Rg-12496
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00717 z dne
17. 9. 2001 pri subjektu vpisa SIGMALES
proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o.
Novo mesto, sedež: Šmihel 54, 8000
NOVO MESTO, vpisanem pod vložno št.
1/04027/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe sprememba poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična številka: 1277979
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: SITAR GABRIEL, Šmihel 54,

8000 NOVO MESTO, vložek: 3.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 3. 1998.

Rg-12499
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00722 z dne

13. 9. 2001 pri subjektu vpisa S.B.M. -LESA
krovsko-tesarska dela in razrez lesa Novo
mesto d.o.o., sedež: Veliki Slatnik 38,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vložno
št. 1/03439/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe sprememba poslovnih de-
ležev uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5805317
Osnovni kapital: 3.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: BLAŽIČ SLAVKO, Veliki Sla-

tnik 38, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.750.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
1993; BLAŽIČ ALOJZIJA, Veliki Slatnik 38,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.750.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 1993.

Dejavnost: 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa, vpis 13. 9. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 13. 9. 2001;
20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
13. 9. 2001; 20510 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 13. 9. 2001; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov, vpis 13. 9. 2001; 28120 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva, vpis 13. 9.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
13. 9. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 13. 9. 2001; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 13. 9. 2001; 45320 Izolacijska dela,
vpis 13. 9. 2001; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva, vpis 13. 9. 2001;
45430 Oblaganje tal in sten, vpis 13. 9.
2001; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 13. 9. 2001; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo, vpis 13. 9. 2001; 51570
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis
13. 9. 2001; 60240 Cestni tovorni promet,
vpis 13. 9. 2001.

Rg-12501
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00729 z dne
13. 9. 2001 pri subjektu vpisa ROBERT’S
ELEKTRONIK podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino Straža, d.o.o., sedež:
Novomeška cesta 79, 8351 STRAŽA,
vpisanem pod vložno št. 1/01089/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
sprememba poslovnih deležev sprememba -
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5382963
Osnovni kapital: 6.153.000,00 SIT
Ustanovitelji: STRAMIČ MOJCA, Novo-

meška cesta 79, 8351 STRAŽA, vložek:
3.076.500 SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6.
1990; STRAMIČ ROBERT, Novomeška ce-
sta 79, 8351 STRAŽA, vložek: 3.076.500
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 6. 1990.

Dejavnost: 32100 Proizvodnja elektro-
nk, elektronskih ventilov in drugih elektro-
nskih komponent, vpis 13. 9. 2001; 322
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov,
izbris 13. 9. 2001; 32200 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih naprav, vpis 13. 9.
2001; 323 Proizvodnja radijskih in televizi-
jskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in, izbris
13. 9. 2001; 32300 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, naprav in op-
reme za snemanje in predvajanje zvoka in

s, vpis 13. 9. 2001; 7440 Ekonomsko
propagiranje, izbris 13. 9. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 13. 9. 2001.

Rg-12507
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00744 z dne
17. 9. 2001 pri subjektu vpisa REMOS tr-
govina, gradbeništvo, svetovanje in inže-
niring Novo mesto, d.o.o., sedež: Vidmar-
jeva 50, 8000 NOVO MESTO, vpisanem
pod vložno št. 1/03631/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe sprememba za-
stopnika sprememba - uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična številka: 5830109
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: REPŠE MARKO, Vidmarje-

va 50, 8000 NOVO MESTO, vložek:
3.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 1.
1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik REPŠE SLAVKA, Vidmarjeva ulica
50, 8000 NOVO MESTO, imenovanje:
29. 8. 2001, namestnik direktorja.

Dejavnost: 28511 Galvanizacija, izbris
17. 9. 2001; 28511 Prekrivanje kovin s ko-
vino, vpis 17. 9. 2001; 28512 Druga površi-
nska obdelava in prekrivanje kovin, izbris
17. 9. 2001; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 17. 9. 2001;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin,
izbris 17. 9. 2001; 28720 Proizvodnja lah-
ke kovinske embalaže, vpis 17. 9. 2001;
5530 Gostinske storitve prehrane, izbris
17. 9. 2001; 55302 Dejavnost okrepčeva-
lnic, izbris 17. 9. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 17. 9. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah, izbris 17. 9.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 17. 9. 2001;
5551 Storitve menz, izbris 17. 9. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 17. 9. 2001;
6022 Storitve taksistov, izbris 17. 9. 2001;
60220 Dejavnost taksistov, vpis 17. 9.
2001; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n. “, izbris 17. 9. 2001;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n., vpis 17. 9. 2001; 7010 Pos-
lovanje z lastnimi nepremičninami, izbris
17. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 17. 9. 2001; 7415 Up-
ravljanje s holding družbami, izbris 17. 9.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
17. 9. 2001; 74400 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 17. 9. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 17. 9. 2001.

Rg-12515
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00765 z dne
19. 9. 2001 pri subjektu vpisa LIU S JUNA-
KI trgovina in gostinstvo, d.o.o. POSLOV-
NA ENOTA KRŠKO, sedež: Cesta krških
žrtev 97, 8270 KRŠKO, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/04052/01, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:

Matična številka: 1214195001
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik JIANG QINGHONG, Hechendong
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61, Hecheng, QINGTIAN, KITAJSKA, ime-
novanje: 3. 9. 2001, namestnik direktorja.

Rg-12518
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00790 z dne
18. 9. 2001 pri subjektu vpisa MERLIN tr-
govina in gradbeništvo Novo mesto
d.o.o., sedež: Pod Trško goro 22, 8000
NOVO MESTO, vpisanem pod vložno št.
1/01046/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, sedeža in dejav-
nosti povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki sprememba družbenikov, zastopnikov,
družbene pogod s temile podatki:

Matična številka: 5380774
Firma: NEO DOM trgovina in gradbeni-

štvo d.o.o. Novo mesto
Skrajšana firma: NEO DOM d.o.o. Novo

mesto
Sedež: Kočevarjeva 2, 8000 NOVO

MESTO
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: MERLIN ANTON, Pod Tr-

ško goro 22, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.000.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 8. 5.
1990; KOŠMERL BOJAN, Germova ulica 3,
8000 NOVO MESTO, vložek: 1.000.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 12. 7. 2001; ŽI-
VEC MIHAEL, Ulica Slavka Gruma 16, 8000
NOVO MESTO, vložek: 1.000.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 7. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor MERLIN ANTON, Pod Trško goro 22,
8000 NOVO MESTO, razrešitev: 12. 7.
2001, zastopa brez omejitev; zastopnik ME-
RLIN MARIJA, Pod Trško goro 22, 8000
NOVO MESTO, razrešitev: 12. 7. 2001, za-
stopa brez omejitev, kot namestnik direktor-
ja; direktor KOŠMERL BOJAN, Germova uli-
ca 3, 8000 NOVO MESTO, imenovanje:
12. 7. 2001, mandat traja 4 leta.

Dejavnost: 4523 Gradnja cest, železni-
ških prog, letališč in športnih objektov, izbris
18. 9. 2001; 4532 Izolacijska dela, vpis
18. 9. 2001; 4534 Druge inštalacije pri gra-
dnjah, vpis 18. 9. 2001; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 18. 9.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za gra-
dnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev, izbris 18. 9. 2001; 5112 Posredni-
štvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij, izbris 18. 9. 2001; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal, izbris 18. 9. 2001; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., vpis 18. 9. 2001;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili, izbris 18. 9. 2001;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, izbris 18. 9. 2001; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami, izbris
18. 9. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, izbris 18. 9. 2001; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, izb-
ris 18. 9. 2001; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, izbris 18. 9. 2001;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji, izbris 18. 9. 2001; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo, izbris 18. 9. 2001;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem, vpis 18. 9.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, izbris 18. 9.

2001; 52486 Trgovina na drobno z umetni-
škimi izdelki, izbris 18. 9. 2001; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., izbris 18. 9. 2001; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah,
izbris 18. 9. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, izbris 18. 9. 2001;
5274 Druga popravila, d.n., izbris 18. 9.
2001; 6024 Cestni tovorni promet, izbris
18. 9. 2001; 6521 Finančni zakup (leasi-
ng), izbris 18. 9. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 18. 9. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 18. 9. 2001; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 18. 9. 2001; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem, izbris 18. 9. 2001;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem, izbris 18. 9. 2001; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., izbris
18. 9. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje, vpis 18. 9. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
18. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 12. 7. 2001

Razno: Pod šifro G/51.18 družba ne sme
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-13104
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00698 z dne
25. 9. 2001 pri subjektu vpisa SOPHOS Za-
stopanje, posredovanje, trgovina Novo
mesto d.o.o., sedež: Zwittrova 20, 8000
NOVO MESTO, vpisanem pod vložno št.
1/01143/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična številka: 5405017
Ustanovitelji: MARČIČ DARJAN, Šolska

13 B, 8000 NOVO MESTO, vložek:
1.201.600 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 7.
1990; SOPHOS Zastopanje, posredovanje,
trgovina Novo mesto d.o.o., Zwittrova 20,
8000 NOVO MESTO, vložek: 300.400 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 8. 2001.

Rg-13105
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00701 z dne
28. 9. 2001 pri subjektu vpisa FARMEL pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje
Dol. Kamence d.o.o., sedež: Markljeva 3,
8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vložno
št. 1/02655/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, družbenika in tipa
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe uskladitev dejavnosti s Stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična številka: 5657121
Firma: FARMEL proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje d.o.o.
Osnovni kapital: 8.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GREŠAK JOŽEF, Markljeva

3, 8000 NOVO MESTO, vložek: 750.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 28. 8. 2001; GRE-
ŠAK BOŽO, Markljeva 3, 8000 NOVO ME-
STO, vložek: 8.000.000 SIT, ne odgovarja,
vstop: 25. 8. 1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor GREŠAK JOŽEF, Markljeva 3, 8000
NOVO MESTO, razrešitev: 28. 8. 2001, za-

stopa brez omejitev; družbenik GREŠAK
BOŽO, Markljeva 3, 8000 NOVO MESTO,
razrešitev: 28. 8. 2001, zastopa brez omeji-
tev kot pomočnik direktorja; direktor GRE-
ŠAK BOŽO, Markljeva 3, 8000 NOVO ME-
STO, imenovanje: 28. 8. 2001.

Dejavnost: 20300 Stavbno mizarstvo,
vpis 28. 9. 2001; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže, vpis 28. 9. 2001; 20510 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 28. 9.
2001; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona, vpis 28. 9. 2001; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 28. 9.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov,
vpis 28. 9. 2001; 22330 Razmnoževanje
računalniških zapisov, vpis 28. 9. 2001;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plasti-
čnih mas, vpis 28. 9. 2001; 28110 Proizvo-
dnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov,
vpis 28. 9. 2001; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva, vpis 28. 9. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 28. 9. 2001; 30020 Proizvo-
dnja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov, vpis 28. 9. 2001; 31300 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic,
vpis 28. 9. 2001; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila, vpis
28. 9. 2001; 31620 Proizvodnja druge ele-
ktrične opreme, d.n., vpis 28. 9. 2001;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent,
vpis 28. 9. 2001; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, naprav in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka in
s, vpis 28. 9. 2001; 33200 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
op, vpis 28. 9. 2001; 34300 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje, vpis 28. 9. 2001; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n., vpis
28. 9. 2001; 50200 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil, vpis 28. 9. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in doda-
tno opremo za motorna vozila, vpis 28. 9.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozila,
vpis 28. 9. 2001; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 28. 9. 2001; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo, vpis 28. 9. 2001; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in op-
remo, vpis 28. 9. 2001; 50403 Posredništ-
vo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in op-
remo, vpis 28. 9. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 28. 9.
2001; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati,
vpis 28. 9. 2001; 51470 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 28. 9.
2001; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 28. 9. 2001; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje, vpis 28. 9.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 28. 9. 2001; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
28. 9. 2001; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 28. 9. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi st-
roji in računalniško opremo, vpis 28. 9.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
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stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo, vpis 28. 9. 2001; 51660 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 28. 9. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 28. 9. 2001;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
28. 9. 2001; 52450 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 28. 9. 2001; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 28. 9.
2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 28. 9.
2001; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom, vpis 28. 9. 2001; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi, vpis 28. 9. 2001; 52500 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom, vpis
28. 9. 2001; 52610 Trgovina na drobno po
pošti, vpis 28. 9. 2001; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 28. 9.
2001; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 28. 9. 2001; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 28. 9. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 28. 9. 2001; 60240 Cestni tovor-
ni promet, vpis 28. 9. 2001; 63120 Skladi-
ščenje, vpis 28. 9. 2001; 63210 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu,
vpis 28. 9. 2001; 63300 Dejavnost potova-
lnih agencij in organizatorjev potovanj; s turi-
zmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 28. 9.
2001; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem, vpis 28. 9. 2001; 70320 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 28. 9. 2001; 71100 Dajanje avtomobi-
lov v najem, vpis 28. 9. 2001; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
28. 9. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 28. 9. 2001; 71310 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis
28. 9. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 28. 9.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 28. 9. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
28. 9. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 28. 9. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 28. 9. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 9. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerst-
vo, dekoraterstvo, vpis 28. 9. 2001.

Rg-13116
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00758 z dne
27. 9. 2001 pri subjektu vpisa BME Podjet-
je za investicijski inženiring in nepremič-
nine d.o.o. Novo mesto, sedež: Defrance-
schijeva 2, 8000 NOVO MESTO, vpisanem
pod vložno št. 1/03678/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična številka: 5852013
Osnovni kapital: 2.121.150,00 SIT
Ustanovitelji: BENČINA MIROSLAV, Def-

ranceschijeva 2, 8000 NOVO MESTO,
vložek: 2.121.150 SIT, ne odgovarja, vstop:
16. 5. 1994.

Rg-13122
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00799 z dne
24. 9. 2001 pri subjektu vpisa TELEVIZIJA

NOVO MESTO d.o.o., sedež: Adamičeva
2, 8000 NOVO MESTO, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/00337/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba sedeža s te-
mile podatki:

Matična številka: 5299012
Sedež: Podbevškova ulica 12, 8000

NOVO MESTO

Rg-13123
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU

je s sklepom Srg št. 2001/00801 z dne
1. 10. 2001 pri subjektu vpisa INTERME-
TAL proizvodnja strojev in livarske opre-
me d.o.o., sedež: Krupa 10, 8333 SEMIČ,
vpisanem pod vložno št. 1/03615/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s temi-
le podatki:

Matična številka: 5823188
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠTRAVS BORIS, Krupa 10,

8333 SEMIČ, vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 1993.

PTUJ

Rg-9931
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/01365 z dne 2. 7.
2001 pri subjektu vpisa AMALJA trgovina,
gostinstvo in storitve d.o.o., sedež: Pod-
gorci 27 a, 2273 PODGORCI, vpisanem
pod vložno št. 1/09697/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba dejavno-
sti s temile podatki:

Matična številka: 1569473
Dejavnost: 36110 Proizvodnja sedežne-

ga pohištva, vpis 2. 7. 2001; 36120 Proiz-
vodnja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega, vpis 2. 7. 2001;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega, vpis 2. 7. 2001; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n., vpis 2. 7.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 2. 7. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 2. 7. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 2. 7. 2001.

Rg-11822
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2001/00107 z dne 6. 9.
2001 pri subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ
D.O.O., sedež: Cvetkov trg 1, 2250 PTUJ,
vpisanem pod vložno št. 1/00481/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična številka: 5053382
Ustanovitelji: HAMERŠAK MARJAN, Veli-

ki vrh 2, 2282 CIRKULANE, vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 1. 12. 2000; MERC
HEDVIKA, Ilčeva ulica 14, 2250 PTUJ,
vložek: 1.013.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 2. 1998.

Rg-11827
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2001/00124 z dne 6. 9.
2001 pri subjektu vpisa ECONOMOS proiz-
vodnja, trgovina d.o.o., sedež: Slovenja
vas 6 b, 2250 PTUJ, vpisanem pod vložno

št. 1/09641/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnika s temi-
le podatki:

Matična številka: 5931169
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-

ktor KONRAD PETER, Prušnikova 44, 2000
MARIBOR, razrešitev: 19. 3. 2001, zastopa
brez omejitev; direktor ZIEGLER LUDWIG,
Aignerstrase 70, SALZBURG, razrešitev:
19. 3. 2001, zastopa brez omejitev; direktor
HAUSBERGER REINHARD, Himmelreich 1,
FEISTRITZ, imenovanje: 19. 3. 2001, za-
stopa brez omejitev.

SLOVENJ GRADEC

Rg-12398
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00901 z
dne 19. 9. 2001 pri subjektu vpisa SGP KO-
GRAD BETON IGEM proizvodnja gradbe-
nih materialov d.o.o., sedež: Selovec 83,
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU,
vpisanem pod vložno št. 1/09636/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, poslovnega deleža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična številka: 1412060
Osnovni kapital: 284.414.417,00 SIT
Ustanovitelji: SGP KOGRAD IGEM DRA-

VOGRAD proizvodnja, trgovina in storitve
d.d., Selovec 83, 2373 ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU, vložek: 284.414.417 SIT,
ne odgovarja, vstop: 6. 5. 1999.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 26. 10. 2000. Vpi-
še se sklep družbenika z dne 26. 10. 2000,
da se osnovni kapital z vplačilom denarnega
vožka poveča za 100.000.000,00 SIT na
284.414.417,00 SIT.

Rg-12401
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00953 z
dne 17. 9. 2001 pri subjektu vpisa ROPIK
podjetje za računalniško obdelavo pod-
atkov in knjigovodske storitve d.o.o.,
sedež: Pameče 154, 2380 SLOVENJ
GRADEC, vpisanem pod vložno št.
1/04735/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
poslovnega deleža, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična številka: 5577276
Osnovni kapital: 3.200.000,00 SIT
Ustanovitelji: LAVRE SILVA, Pameče 154,

2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
3.200.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 25. 11.
1991.

Dejavnost: 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin, izbris 17. 9.
2001; 28512 Druga površinska in toplotna
obdelava kovin, vpis 17. 9. 2001; 28620
Proizvodnja drugega orodja, izbris 17. 9.
2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja,
vpis 17. 9. 2001; 28622 Proizvodnja orodja
za stroje, vpis 17. 9. 2001; 55302 Dejavno-
st okrepčevalnic, izbris 17. 9. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 17. 9. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah, izbris
17. 9. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 17. 9.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
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17. 9. 2001; 60230 Drug kopenski potniški
promet, vpis 17. 9. 2001; 60240 Cestni to-
vorni promet, vpis 17. 9. 2001; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem, vpis 17. 9.
2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 17. 9. 2001;
71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
17. 9. 2001; 71210 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem, vpis 17. 9. 2001; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem, vpis 17. 9. 2001; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
17. 9. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 22. 12. 2000. Vpiše
se sklep družbenice z dne 22. 12. 2000, da
se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča
za 1.524.019,68 SIt na 3.200.000,00 SIT.

Rg-12402
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00960 z
dne 17. 9. 2001 pri subjektu vpisa BERO-
HA podjetje za nabavo in prodajo ter do-
delavo kovinskih cevi d.o.o., sedež: Ce-
ljska cesta 45, 2380 SLOVENJ GRADEC,
vpisanem pod vložno št. 1/09427/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spremem-
ba osnovnega kapitala, poslovnih deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična številka: 5888760
Osnovni kapital: 43.080.302,05 SIT
Ustanovitelji: BEROHA BENTELER RO-

HRHANDEL G.m.b.H., Borkumrstrasse 2,

BERLIN, vložek: 22.014.872,05 SIT, ne od-
govarja, vstop: 20. 2. 1995; CMP consulti-
ng, marketing, produktion d.o.o., Celjska ce-
sta 45, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
21.065.430 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2.
1995.

Skupščinski sklep: Sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 6. 7. 2000. Vpiše se
sklep družbenikov z dne 3. 7. 2000, da se
osnovni kapital z vplačilom denarnih vložkov
poveča za 20.900.564,60 SIT na
43.080.302,05 SIT.

Rg-13015
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2000/00404 z
dne 27. 9. 2001 pri subjektu vpisa STYRIA
VZMETI podjetje za proizvodnjo vzmeti
d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, vpisanem pod vlo-
žno št. 1/09562/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: sprememba firme družbe-
nika s temile podatki:

Matična številka: 1214799
Ustanovitelji: STYRIA FEDERN Gesellsc-

haft m.b.H., Guástahlwerkstr.21, JUDENBU-
RG, AVSTRIJA, vložek: 6.500.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 14. 8. 1997.

Rg-13043
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00177 z
dne 26. 9. 2001 pri subjektu vpisa PRIMO-
ŽIČ pogrebne storitve d.o.o., sedež: Na

šancah 10, 2390 RAVNE NA KORO-
ŠKEM, vpisanem pod vložno št.
1/09308/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba osnovnega kapitala,
družbenikov, dejav- nosti, zastopnikov, akta
o ustanovitvi ter uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična številka: 5846587
Osnovni kapital: 3.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ DARKO, Na Ša-

ncah 10, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
11. 4. 1994; PRIMOŽIČ IRENA, Na Šancah
10, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 3.
2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: dire-
ktor PRIMOŽIČ IRENA, Na Šancah 10, 2390
RAVNE NA KOROŠKEM, imenovanje: 26. 3.
2001, posamično zastopanje.

Dejavnost: 51700 Druga trgovina na de-
belo, vpis 26. 9. 2001; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 26. 9. 2001; 60240 Cestni
tovorni promet, vpis 26. 9. 2001; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami, vpis 26. 9. 2001; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 26. 9. 2001; 93030 Pog-
rebna dejavnost, vpis 26. 9. 2001.

Skupščinski sklep: wVpiše se družbena
pogodba z dne 26. 3. 2001. Vpiše se sklep
družbenikov z dne 26. 3. 2001, da se osno-
vni kapital iz sredstev družbe poveča za
1.500.000,00 SIT na 3.000.000,00 SIT.
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