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Sodni register

KOPER
Rg-15463

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01255 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KOTES, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Matenja vas 76, Prestranek, sedež: Ma-
tenja vas 76, Prestranek, pod vložno št.
1/04138/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5774845
Firma:  KOTES,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Matenja vas 76, Prestranek
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kretič Sonja, Prestranek,

Matenja vas 76, vstop 9. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16611
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00122 z dne 14. 6. 1995 pod št. vložka
1/04920/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5890942
Firma: SGS Slovenija, d.o.o. – Podjetje

za kontrolo blaga, SGS Slovenia Ltd –
Company for Control of Goods

Skrajšana firma: SGS Slovenija d.o.o.,
SGS Slovenia Ltd

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: SGS Societe Generale de

Surveillance Holding S.A., Ženeva, Švica,
Rue des Alpes 8, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cernigoj Mauer, imenovan 22. 12. 1994,
Trst, Via Bonomea 21, mora kot direktor
pridobiti soglasje skupščine pred izvršitvi-
jo, sklenitvijo ali zavezovanjem družbe, da
bo storila ali sklenila karkoli od spodaj na-
vedenega: uvedba novih storitev in opusti-
tev poglavitne poslovne dejavnosti; sodelo-
vanje z novimi organizacijami (napotitve,
sklepanje izvajalskih pogodb, skupne na-
ložbe, zastopništva itd.); pridobitev poslov-
nih subjektov (delnice in sredstva); nenačr-
tovani kapitalski izdatki v znesku preko
50.000 DEM, ki nastanejo z nakupom ali
najemom; naložbe denarnih sredstev; spre-
jemanje poslovnih obvez celoletne ali dol-
goročne narave (vključno z jamstvi za iz-
vedbo poslov); določitev EAD stopenj; od-
tujitev poslovnih sredstev s knjižno vred-
nostjo preko 10.000 DEM; reorganizacije in

spojitve; pridobitev novih finančnih virov,
posojil in kreditov v vrednosti preko 50.000
DEM ter vse spremembe navodil bankam;
podeljevanje garancij, odškodninskih jam-
stev ali druge obremenitve sredstev družbe;
povečanje kapitala; ustanovitev podružnic,
odvisnih družb ali stalnih poslovalnic; naje-
manje storitev svetovalcev in investicijskih
bankirjev; imenovanje in razreševanje de-
lavcev v tujini in vodilnih delavcev, ki so za
svoje delo odgovorni NCE ali glavnemu di-
rektorju ter določanje pogojev njihove za-
poslitve; določanje splošne politike na po-
dročju višine plač; dajanje posojil ali nude-
nje brezplačne namestitve osebju (za več
kot šest mesecev); nagrajevanje glavnega
direktorja in članov odbora; pokojninski
aranžmaji in pravice, ki niso predpisani z
zakonodajo; nakup ali prodaja nepremičnin
in najem nepremičnin za obdobje, ki prese-
ga 3 leta; zavarovalne police; posli z direk-
torjem, vodilnim delavcem ali glavnim di-
rektorjem; uvedba sodnega ali arbitražnega
postopka v zvezi z vrednostjo, ki presega
50.000 DEM; podeljevanje licenčnih pravic
do intelektualne lastnine; prokurist Kužel
Erik, imenovan 22. 12. 1994 Portorož, Ko-
zinova ulica 34.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 6010 Železniški promet;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-16601
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02537 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  ŠEPIČ,  proizvodnja  in  trgovina,
d.o.o., Gradišče 51, Obrov, sedež: Gradi-
šče 51, Obrov, pod vložno št. 1/03293/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,

spremembo podatkov pri družbenici, spre-
membo zastopnika in pooblastil ter uskladi-
tev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5649986
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelja: Šepič Jože, vstop 22. 7.

1992 in Šepič Vouk Slava, vstop 22. 11.
1994, oba Obrov, Gradišče pri Materiji 51,
vložila po 1,200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Šepič Slava, izstop 22. 11.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šepič Sandi, razrešen 22. 11. 1994;
direktor Šepič Jože, imenovan 22. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16596
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02483 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PEGRAD, Izola, Zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Izola, Oljčna 7, Ja-
godje, sedež: Oljčna 7, Jagodje, Izola, pod
vložno št. 1/00642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5286085
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pečnik Herbert, vložek

1,050.000 SIT in Pečnik Irena, vložek
450.000 SIT, oba Izola, Oljčna 7, Jagodje,
vstopila 30. 3. 1989, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17160
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02474 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  DESIREE,  Trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Koper, Beblerjeva 5, Koper, pod
vložno št. 1/01047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, vstop družbenice in
zastopnice ter uskladitev ustanovnih aktov
s temile podatki:

Matična št.: 5362016
Osnovni kapital: 1,619.000 SIT
Ustanovitelja: Vesenik Stanko, Koper,

Pot v gaj 5, vstop 17. 1. 1990, vložek
971.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vesenik Desire, Koper, Pot v gaj 5, vstop
25. 11. 1994, vložek 647.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-
senik Desire, imenovana 25. 11. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa in predstavlja
družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in
za račun družbe brez omejitev, razen kredit-
nih pogodb in pogodb o nakupu oziroma
prodaji nepremičnin, ki jih lahko sklene le
na podlagi sklepa skupščine družbe.

Rg-17158
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/02291 z dne 28. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  DESIREE,  Trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Koper, Beblerjeva 5, Koper, pod
vložno št. 1/01047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča dopolnitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5362016
Dejavnosti družbe se dopolnijo z na-

slednjimi dejavnostmi: gostinske storitve
prehrane: restavracije s postrežbo in sa-
mopostrežbo; druge gostinske storitve: ba-
ri, bifeji, kavarne, okrepčevalnice ipd.;
prevoz turistov z ladjo; menjava tujih va-
lut; rent a car; modno krojaštvo in šiviljs-
tvo; organizacija tečajev iz modnega kro-
jaštva in šiviljstva; organizacija modnih
revij.

Dejavnosti družbe so odslej: trgovina
z živilskimi proizvodi na debelo in na
drobno; trgovina na debelo in na drobno:
tkanina in konfekcija, obutev, usnje, gu-
ma in plastika, surove kože, volna in krz-
no, kovinsko in elektrotehnično blago,
gradbeni, sanitarni in instalacijski mate-
rial; trgovina na debelo in na drobno z
drugimi neživilskimi proizvodi, mešanim
blagom, vozili, deli in priborom; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; storitve na področ-
ju prometa blaga in storitev – usluge re-
klame in ekonomske propagande, prireja-
nje sejmov in razstav; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev;
posredovanje turističnih nastanitev; go-
stinske storitve prehrane: restavracije s
postrežbo in samopostrežbo; druge gostin-
ske storitve: bari, bifeji, kavarne, okrep-
čevalnice, ipd.; prevoz turistov z ladjo;
prevoz blaga v cestnem prometu; turistič-
no posredovanje, nastanitev in izletov, tu-
ristično agencijske storitve, menjava tujih
valut; rent-a-car; izdelava, dodelava in
prodaja tekstilne konfekcije in galanteri-
je; modno krojaštvo in šiviljstvo, organi-
zacija tečajev iz modnega krojaštva in ši-
viljstva; organizacija modnih revij; kon-
signacijska trgovina (prodaja) z živilski-
mi proizvodi na debelo in na drobno;
konsignacijska trgovina (prodaja) na de-
belo in na drobno: tkanine in konfekcija,
obutev, usnje, guma in plastika, surove
kože, volna in krzno, kovinsko in elektro-
tehnično blago, gradbeni, sanitarni in in-
stalacijski material; konsignacijska pro-
daja tujega blaga – drugih neživilskih
proizvodov, mešanega blaga, vozil, delov
in pribora iz konsignacijskega skladišča
in v brezcarinskih prodajalnah; maloob-
mejni promet z Italijo.

Rg-17151
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01993 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PROPAGANDA KOPER, p.o., Podjetje
za propagandne in sejemske storitve, Ko-
per, Repičeva ul. 4, Koper, pod vložno št.
1/00525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.o.o.: spre-
membo firme, osnovni kapital, družbenike in
njihove deleže s temile podatki:

Matična št.: 5049440
Firma:  PROPAGANDA,  podjetje  za

propagandne in sejemske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROPAGANDA, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 5,250.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 1. 7. 1994, vložek 1,050.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
22, vstop 1. 7. 1994, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 1. 7. 1994,
vložek 525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Birsa Dragan, Koper, Kozlovičeva 5,
vstop 1. 7. 1994, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Briščik Mila,
Koper, Vena Pilona 12, vstop 1. 7. 1994,
vložek 489.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Horvat Darja, Koper, Obrtniška 24,
vstop 1. 7. 1994, vložek 420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Knez Marjan, Ko-
per, C. Istrske brigade 97/a, vstop 1. 7. 1994,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Novak Darij, Šmarje, Puče 6, vstop 1.
7. 1994, vložek 420.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vatovec Ingrid, Izola, Okto-
brske revolucije 23, vstop 1. 7. 1994, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Železniger Srečko, Koper, Vojkovo na-
brežje 27, vstop 1. 7. 1994, vložek 561.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17145
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01772 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa B & I, storitveno, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Sežana, Partizanska
70, Sežana, pod vložno št. 1/01420/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5401976
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jorgič Ivan, Sežana, Sej-

miška pot 6, vstop 17. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18025
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02276 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GALEB GRADBENIŠTVO, d.o.o., grad-
beništvo, trgovina, Izola, E. Vatovec 4,
sedež: E. Vatovec 4, Izola, pod vložno št.
1/03738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in deležev ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5708982
Firma: GALEB  GRADBENIŠTVO, d.o.o.,

Gradbeništvo, trgovina, Izola, Polje 5i
Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 4,051.855,37 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 30. 11. 1992,
vložek 4,051.855,37 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18159
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00686 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa M.A.I, Zunanja trgovina, d.o.o., Izola,
Morova  ul.  6a,  Izola,  pod  vložno  št.
1/021100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5495857
Firma: M.A.I, Zunanja in notranja tr-

govina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: M.A.I, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Ferrarska 14

Rg-18161
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00451 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/04937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5897904
Firma:  SINDA,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SINDA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Melloni Daniele, Renazzo

(FE), Italija, Via Lenzi 12, vstop 11. 4. 1995,
vložek 750.000 SIT, odogovornost: ne od-
govarja; Žužek Sonja, Mengeš, Zoranina uli-
ca 7, vstop 11. 4. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Melloni Daniele, imenovan 11. 4.
1995; direktorica Žužek Sonja, imenovana
11. 4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
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tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom in mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-

mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74843 Druge
poslovne dejavnost, d.n.

Rg-18183
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02606 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
HOTELING – turizem in trgovina, Porto-
rož, d.o.o., Obala 77, Portorož, pod vložno
št. 1/02881/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5864275
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šparemblek Silvana, Ško-

fije, Spodnje Škofije 52, vstop 17. 8. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Butinar Boris, Portorož, Liminjanska
12, Lucija, vstop 17. 8. 1994, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18182
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02600 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ŠILES, Podjetje za nabavo, predelavo in
trgovino z lesom in lesnimi izdelki, d.o.o.,
Tomačevica 22, Komen, sedež: Tomačevi-
ca 22, Komen, pod vložno št. 1/00781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-

ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5309735
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šibelja Stanko, Komen, To-

mačevica 22, vstop 19. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18181
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02597 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
RECART, d.o.o., Podjetje za izdelavo av-
togramov, drugih računalniških storitev
in trgovina na debelo in drobno, 1. tan-
kovske brigade 7, Sežana, sedež: 1. tan-
kovske brigade 7, Sežana, pod vložno št.
1/04201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5812615
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Renčelj Stojan, Sežana, 1.

tankovske brigade 7, vstop 22. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18178
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02524 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa S & D, Vzdrževanje in upravljanje
objektov, d.o.o., Izola, Dolina 1, Jagodje,
Izola, pod vložno št. 1/02199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in dopolnitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5832314
Firma: SANDEJ – Vzdrževanje in up-

ravljanje objektov, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: SANDEJ, d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Dantejeva 2
Dejavnosti družbe se dopolnijo z dejav-

nostjo: promet z nepremičninami.
Dejavnosti družbe so odslej naslednje:

vleka in prevoz cestnih vozil ter blago v
cestnem prometu; storitve deponiranja od-
padnih cestnih motornih vozil; trgovina na
debelo in na drobno vozil, rabljenih in od-
padnih vozil, delov in pribora, prodaja vozil
po sistemu staro za novo; trgovina na debe-
lo z neživilskimi proizvodi in mešanim bla-
gom za lastne potrebe in za potrebe znanih
kupcev; oddajanje v zakup cestnih vozil
(rent a car); leasing vozil in delovnih stro-
jev; označevanje cestišč in javnih površin;
pranje in čiščenje vozil, podmazovanje in
avtomehanična dela; vzdrževanje in čišče-
nje stanovanjskih in poslovnih objektov;
upravljanje stanovanjskih in poslovnih ob-
jektov; upravljanje parkirišč; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; napeljava in po-
pravila gradbenih instalacij; komercialni po-
sli v uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; storitve raziskave
tržišča; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; organizacijske, ekonomske, sve-
tovalne in tehnološke storitve; promet z ne-
premičninami.
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Rg-18174

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02168 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SIRENA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Koper, Partizanska 5/a, Koper, pod vlož-
no št. 1/03957/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti po
standardni klasifikaciji ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5802512
Osnovni kapital: 1,694.000 SIT
Ustanovitelj: Jakupović Adem, Koper,

Veluščkova 9. vstop 29. 7. 1994, vložek
1,694.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4545 Dru-
ga zaključna dela; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-

no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-18173
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02156 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
TEMPUS, podjetje za gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 14,
Koper, pod vložno št. 1/02352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5509289
Ustanovitelj: Tisnikar Ana in Tisnikar

Viljem, izstopila 31. 8. 1994; Potnik, pod-
jetje za prevoz, špedicijo, trgovino, turizem
in gostinstvo, d.o.o. Koper, Ferrarska ul. 14,
vstop 31. 8. 1994, vložek 998.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tisnikar Ana, razrešena 31. 8.
1994; Tisnikar Viljem, razrešen 31. 8. 1994;
direktorica Sirotič Anka, imenovana 31. 8.
1994, Izola, Šared 31k, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-18210
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00488 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SEŽANA, tovarna pletenin in kon-
fekcije, d.o.o., Sežana, Stjenkova 1, sedež:
Stjenkova  1,  Sežana,  pod  vložno  št.
1/00549/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča začetek stečajnega postopka: spre-
membo firme in vpis stečajnega upravitelja
s temile podatki:

Matična št.: 5216109
Firma: SEŽANA, tovarna pletenin in

konfekcije, d.o.o., Sežana, Stjenkova 1, v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bati-
sta Dušan, Sežana, Benčičeva ul. 25, razre-
šen kot v.d. direktorja 25. 4. 1995 in imeno-
van 8. 6. 1995 za stečajnega upravitelja;
stečajni upravitelj Mesar Milan, razrešen 8.
6. 1995.

Rg-18211
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00510 z dne 30. 6. 1995 pod št. vložka
1/04929/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903980
Firma: SINTESY, d.n.o., poslovne de-

javnosti in posredništvo, Patricija Jurin-
čič in ostali

Skrajšana firma: SINTESY, d.n.o., Pa-
tricija Jurinčič in ostali

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Vena Pilona 5
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanoviteljici: Jurinčič Patricija, Koper,

Vena Pilona 5, vstop 11. 5. 1995, vložek
39.600 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Perič Nada, Koper, Krož-
na cesta 2, vstop 11. 5. 1995, vložek 400
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Jurinčič Patricija, imenovana 11. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Perič Nada, imenovana 11. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74833 Druga splošna tajniška opravi-
la; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-18221
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00641 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
DETER,  d.o.o.,  Trgovina  na  debelo  in
drobno, Franca Segulina 3, Sežana, sedež:
Franca Segulina 3, Sežana, pod vložno št.
1/03890/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5735599
Osnovni kapital: 10,742.333 SIT
Ustanovitelj: Ravbar Dušan, Sežana,

Franca Segulina 3, vstop 21. 12. 1992, vlo-
žek 10,742.333 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18225
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01092 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
DELFIN  CLUB,  d.o.o.,  organizirana
športna rekreacija, Koper, Istrska cesta
67, sedež: Istrska cesta 67, Koper, pod
vložno št. 1/01241/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5368588
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Jakomin Ljubo, Koper, I.

istrske brigade 59, Pobegi, vstop 15. 1. 1990,
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vložek 1,532.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18227
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01114 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GALILEO, menjalništvo in export import,
d.o.o., Kopriva, Kopriva 12, Dutovlje, se-
dež: Kopriva 12, Dutovlje, pod vložno št.
1/03367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5659540
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Goranič Miloš, Kozina, Ro-

diška cesta 9, vstop 23. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18231
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01225 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa GB, trgovina, posredovanje, zasto-
panje, d.o.o., Kobdilij, Kobdilij 5b, Šta-
njel, pod vložno št. 1/03176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, sedeža, izstop družbenika in za-
stopnika, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo dejavnosti, uskladitev
akta s temile podatki:

Matična št.: 5656168
Firma: TAJAS, trgovina, posredovanje,

zastopanje, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: TAJAS, d.o.o., Sežana
Sedež: Sežana, Cesta na Bršljanovec

14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gulič Alberta, izstop 5. 5.

1994; Tavčar Jadran, Sežana, Cesta na Brš-
ljanovec 14, vstop 5. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gulič Alberta, razrešena 18. 5.
1994; direktor Tavčar Jadran, imenovan 18.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z: trgovina
na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; ekonomske storitve in svetova-
nja; montaža drobnih električnih naprav;
programiranje; grafične in ostale storitve.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina na drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; posredovanje in zasto-
panje, agencijske in komisijske storitve v
prometu blaga in storitev; zastopanje prav-
nih oseb; posli zunanjetrgovinskega prome-
ta: izvoz in uvoz živilskih in neživilskih
proizvodov, maloobmejni promet, posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev, mednarodna špedicija; ekonomske sto-
ritve in svetovanja; montaža drobnih elek-
tričnih naprav; programiranje; grafične in
ostale storitve.

Rg-18233
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01282 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa VALPRO, notranja in zunanja trgo-

vina, zastopanje, posredovanje, svetova-
nje in proizvodnja, d.o.o., Šmihel, Šmihel
pod Nanosom 59, Postojna, pod vložno št.
1/02434/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5528097
Firma: VALPRO – Notranja in zuna-

nja trgovina, zastopanje, posredovanje,
svetovanje in proizvodnja, d.o.o., Šmihel

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Čebokli Zdravko, Postoj-

na, Šmihel 59, vstop 24. 6. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18238
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01526 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
MAMIR, proizvodnja, montaža in servis
platnenih nadstrešij, uvoz-izvoz in trgovi-
na, d.o.o., Portorož, Istrskega odreda 17,
Portorož, pod vložno št. 1/04211/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, spre-
membo dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev akta s temile podatki:

Matična št.: 5772150
Firma: MARCHESI, Trgovina in stori-

tve, d.o.o., Portorož
Skrajšana  firma:  MARCHESI,  d.o.o.,

Portorož
Sedež: Portorož, Istrskega odreda 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Truglas Karel in Magagna

Antonio, izstopila 13. 5. 1994; Markežič
Samo, Portorož, Istrskega odreda 21, vstop
13. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Truglas Karel, razrešen 13. 5. 1994;
direktor Markežič Samo, imenovan 13. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je odslej: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; avtomatska obdelava podatkov in
razvoj ter trženje računalniških programov;
prevoz blaga in potnikov v cestnem in po-
morskem prometu; oddajanje prevoznih
sredstev; storitve turističnih agencij in turi-
stičnih uradov; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; opravljanje menjalniških
poslov; gostinske storitve nastanitve, gostin-
ske storitve prehrane in druge gostinske sto-
ritve; trgovinska dejavnost (trgovina na de-
belo na domačem trgu in s tujino, v tranzitu,
trgovina na drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi ter mešanim blagom, uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih izdelkov),
trgovinske storitve; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; neomenjene storitve na področju pro-
meta blaga in storitev (špedicija, posredniš-
tvo, komisijski posli ipd.); prometno-agen-
cijski posli; posredovanje pri prometu ne-
premičnin in promet nepremičnin;
investicijski, ekonomski, finančni, projek-
tantski in gradbeni inženiring; organiziranje
in prirejanje sejmov in razstav ter drugih
javnih kulturno zabavnih, športno rekrea-

tivnih in podobnih prireditev; industrijski
design in grafično oblikovanje proizvodov.

Rg-18244
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01936 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa AYI INTERNATIONAL, Podjetje za
trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Ko-
per, Ferrarska 10, Koper, pod vložno št.
1/04506/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5830095
Ustanovitelji: Jurman Aldo, Koper, Do-

linska 24/E, vstop 15. 1. 1993, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Alessio Lauro, Koper, Benčičeva 7, vstop
18. 5. 1994, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Volk Jože, Koper, Pri-
soje 8, vstop 18. 5. 1994, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Campanel-
li Giuseppe, Bologna, Italija, Via Savigna 7,
vstop 15. 6. 1994, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-18246
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02145 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
EMEL, d.o.o., Knjigovodske in računo-
vodske storitve, trgovina in turizem, Izo-
la, Cona mestne industrije b.št., Izola, pod
vložno št. 1/02445/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo firme,
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5519071
Firma: EMEL, d.o.o., Knjigovodske in

računovodske storitve, trgovina in turi-
zem, Izola, Polje 5i

Skrajšana firma: EMEL, d.o.o., Izola,
Polje 5i

Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,772.015 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 30. 6. 1992,
vložek 1,772.015 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18247
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02145 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
EMEL d.o.o., Knjigovodske in računovod-
ske storitve, trgovina in turizem, Izola, Co-
na mestne industrije b.št., Izola, pod vložno
št. 1/02445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5519071
Firma: EMEL, d.o.o., Knjigovodske in

računovodske storitve, trgovina in turi-
zem, Izola, Polje 5i

Skrajšana firma: EMEL, d.o.o., Izola,
Polje 5i

Sedež: Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,772.015 SIT
Ustanovitelj: Marketing Galeb, d.o.o.,

Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 30. 6. 1992,
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vložek 1,772.015 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18184
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02612 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GAP – INTERNATIONAL, turizem, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., Koper, Srebrni-
čeva 10, Koper, pod vložno št. 1/01627/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5458277
Osnovni kapital: 1,503.220 SIT
Ustanovitelja: Korošec-Golob Alenka,

Koper, Srebrničeva 10, vstop 30. 12. 1989,
vložek 874.432 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golob Peter, DDR, D-8110 Murnau,
Kocheller str. 22, vstop 30. 12. 1989, vložek
628.788 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18185
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02618 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
POSLOVNI KLUB, d.o.o., Garibaldijeva
14, Koper, pod vložno št. 1/02987/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah: pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5596106
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brataševec Vid, Koper, Ga-

ribaldijeva 14, vstop 12. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18186
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02645 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
UNIVERSE COMMERCE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ulica Talcev 5, Koper, sedež:
Ulica  Talcev  5,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03769/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5714966
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelj: Diminić Robert, Koper,

Ulica Talcev 5, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,543.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18188
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02658 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa RADIAL, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Koštabona, Ko-
štabona  8a,  Šmarje,  pod  vložno  št.
1/03906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, sedeža, družbe-
nika, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, razširitev dejavnosti, spremembo zastop-
nika ter uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5876222
Firma: RADIAL, proizvodno, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: RADIAL, d.o.o.
Sedež: Šmarje, Koštabona 36
Osnovni kapital: 1,985.586 SIT
Ustanovitelj: Ražman Dilva, izstop 7. 12.

1994; Viler Darko, Šmarje, Koštabona 36,
vstop 7. 12. 1994, vložek 1,985.586 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ražman Dilva, razrešena 7. 12.
1994; direktor Viler Darko, imenovan 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se razširijo z: zaključna in
obrtniška dela v gradbeništvu; projektira-
nje, nadziranje, postavljanje in popravila
vseh vrst gradbenih inštalacij; gradbeniš-
tvo: visoke gradnje, nizke gradnje in hidro-
gradnje; popravilo, vzdrževanje in montaža
električnih aparatov, naprav, strojev in po-
strojev; opravljanje menjalniških poslov.

Dejavnosti so odslej: izdelava kovinske
opreme in drugih kovinskih izdelkov; obde-
lava ter popravilo gum in ostalih gumijastih
izdelkov; trgovina na debelo in drobno ter v
tranzitu živilskih in neživilskih izdelkov;
agencijske in posredniške storitve; zastopa-
nje firm ter kooperacija; konsignacijska in
kataloška prodaja; transportne in špedicij-
ske usluge; administrativne storitve; skla-
diščne usluge; finančne in knjigovodske sto-
ritve; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; proizvodnja in obdelava pla-
stike ter ostalih plastičnih mas; obdelava
tekstila; inženiring, organizacija in svetova-
nje pri zgoraj navedenih dejavnostih; cen-
triranje in uravnovešanje kolesnih obročev;
zaključna in obrtniška dela v gradbeništvu;
projektiranje, nadziranje, postavljanje in po-
pravila vseh vrst gradbenih inštalacij; grad-
beništvo: visoke gradnje, nizke gradnje in
hidrogradnje; popravilo, vzdrževanje in
montaža električnih aparatov, naprav, stro-
jev in postrojev; opravljanje menjalniških
poslov.

Rg-18189
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02665 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR-STROJI, strojna oprema,
d.o.o.,  Pivka,  Snežniška  12,  Pivka,  pod
vložno št. 1/01480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo firme,
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5412404
Osnovni kapital: 25,500.000 SIT
Ustanovitelj: JAVOR, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Pivka, izstop 19. 2.
1993; Javor Koncern, podjetje za upravlja-
nje, trženje, finance in razvoj, d.o.o., Pivka,
Kolodvorska 9a, vstop 19. 2. 1993, vložek
25,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa

in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-18192
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02669 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INJA, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, Kne-
žak, pod vložno št. 1/03455/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah: spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo firme družbenika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5664942
Firma: JAVOR INJA, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: JAVOR INJA, d.o.o.,

Pivka
Sedež: Pivka, Kolodvorska 9a
Osnovni kapital: 8,453.732 SIT
Ustanovitelj: JAVOR, proizvodno in tr-

govsko podjetje d.o.o. Pivka, izstop 19. 2.
1993; JAVOR KONCERN, podjetje za
upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 2.
1993, vložek 8,453.732 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3714 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
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govina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki šrioke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5145 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-18197
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02674 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR–COMMERCE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Izola, Obrtna cona, Izola,
pod vložno št. 1/01666/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložka, spremembo firme
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5438993
Osnovni kapital: 7,471.000 SIT
Ustanovitelj: JAVOR, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Pivka, izstop 19. 2.
1993; JAVOR KONCERN, podjetje za
upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 2.
1993, vložek 7,471.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri

prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
6165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Rg-18198
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02968 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
I & I, šola za voznike, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 32, Koper, pod vložno št.
1/01110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah: spremembo firme, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo, člane nadzornega sveta ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5352657
Firma: I & I, avtobusni prevozi, d.o.o.
Skrajšana firma: I & I, d.o.o.
Osnovni kapital: 160,623.965 SIT
Ustanovitelji: Rizzi Marjan, Škofije,

Plavje 29, vstop 4. 4. 1990, vložek 9,958.686
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gerov Zlat-
ko, Koper, C. na Markovec 51, vstop 4. 4.
1990, vložek 5,284.528 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Homovec Anton, Koper, Van-
ganelska 73, vstop 4. 4. 1990, vložek
7,709.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čeklič Miroslav, Koper, Generala Levični-

ka 40, vstop 4. 4. 1990, vložek 10,970.617
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kocjančič
Milan, Koper, Bonini 13c, vstop 4. 4. 1990,
vložek 11,613.112 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bordon Darinka, Koper, Istrska c.
5, vstop 4. 4. 1990, vložek 4,545.658 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Djurkov Ivan,
Portorož, XXX. Divizije 16, vstop 4. 4.
1990, vložek 41,023.361 SIT, odgovornost:
ne odgovaraja; Korošec Boris, izstop 6. 6.
1991; Intereuropa, p.o. Koper, izstop 14. 11.
1994; Islamović Bajazit, Koper, Prisoje 8,
vstop 19. 1. 1991, vložek 5,284.528 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Varljen Bran-
ko, Koper, C. na Markovec 3, vstop 19. 1.
1991, vložek 5,284.528 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Šafar Rajka, Koper, Berneti-
čeva 2, vstop 19. 1. 1991, vložek 15,435.963
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Suvajdžić
Josip, Koper, Kampel 1, vstop 19. 1. 1991,
vložek 5,413.027 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Intereuropa, Mednarodna špedici-
ja, transport in pomorska agencija, d.d., Ko-
per, Koper, Vojkovo nabrežje 32, vstop
14. 11. 1994, vložek 25,137.653 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; ISTRA BENZ, d.d.,
Koper, Koper, Ferrarska ul. 7, vstop 14. 11.
1994, vložek 6,232.210 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; SLOVENICA, Zavarovalniš-
ka hiša, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Celovška
c. 91, vstop 14. 11. 1994, vložek 6,232.210
SIT, odgovornost: ne odgovarja; INTER-
ZAV, Organizacija za opravljanje zavaro-
valnih poslov, d.o.o., Koper, Vojkovo na-
brežje 32, vstop 14. 11. 1994, vložek
497.934 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Smerdu Ivan,
Ivančič Fabio in Volk Neva, vsi vstopili
14. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-18200
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02747 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
BITEK – Trgovina in storitve, d.o.o., Por-
torož, Seča 194/a, Portorož, pod vložno št.
1/03524/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.: spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, zastop-
nikov ter uskladitev ustanovnega akta z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5648017
Firma: GM TENDE – Trgovina in sto-

ritve, Velner & Lorenzi, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: GM TENDE – Velner

& Lorenzi, d.n.o., Portorož
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Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Portorož, Obala 114
Ustanovitelja: Tenčič Liljana, izstop

9. 12. 1994; Velner Giovanni, Trst, Italija,
Via Alpi Giulie 6, vstop 9. 12. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Lorenzi Morena, Trst, Ita-
lija, Via Scala Santa 179, vstop 9. 12. 1994,
vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Tenčič Liljana, razrešena 9. 12. 1994;
direktor Velner Giovanni, imenovan 9. 12.
1994, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu, pro-
daji ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih
sredstev in kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine; di-
rektorica Lorenzi Morena, imenovana 9. 12.
1994, zastopa in predstavlja družbo ter skle-
pa vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o nakupu, pro-
daji ali zamenjavi nepremičnin, osnovnih
sredstev in kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-18204
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00398 z dne 12. 7. 1995 pod št. vložka
1/04938/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5897513
Firma: AVTOSERVIS KOPER, vzdr-

ževanje in popravilo motornih vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSERVIS KOP-

ER, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 38
Osnovni kapital: 40,770.280 SIT
Ustanovitelji: LUKA KOPER, p.o., Ko-

per, Koper, Vojkovo nabrežje 38, vstop
14. 2. 1995, vložek 19,977.434 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Wolfgang Denzel
Kraftfahrzeuge Aktiengesellschaft, Wien,
Avstrija, Parkring 12, vstop 14. 2. 1995,
vložek 20,792.846 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Udovič Viktor, imenovan 14. 2. 1995,
Koper, Vegova 20, o vseh zadevah iz 2.
odst. 17. čl. Pogodbe o ustanovitvi d.o.o.
mora pridobiti predhodno soglasje skupšči-
ne.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Rg-18206
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00434 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ADRIACOMMERCE, financiranje, usta-
navljanje in upravljanje podjetij, d.d., Ko-
per, JLA 8, Koper, pod vložno št.
1/02222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskladitev
dejavnosti po standardni klasifikaciji s te-
mile podatki:

Matična št.: 5003873
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Adler Davorin, razrešen 31. 3. 1995,
zastopa družbo napram tretjim osebam, pred
sodišči in drugimi organi ter sklepa pogod-
be in opravlja druga pravna opravila neo-
mejeno, razen v naslednjih zadevah, kjer je
potrebno soglasje upravnega organa: odtu-
jitev, pridobitev ali obremenitev nepremič-
nine družbe; financiranje v katerikoli obli-
ki, dajanje, najemanje kreditov ali garancij,
ki presegajo dinarsko protivrednost 500.000
DEM po srednjem uradnem tečaju, kumula-
tivno napram enemu koristniku; vlaganje
sredstev, odtujitev, pridobitev ali obremeni-
tev sredstev družbe, ki presegajo dinarsko
protivrednost 100.000 DEM po srednjem
uradnem tečaju; direktor Šale Viljem, ime-
novan 1. 4. 1995, Ankaran, Bevkova ul. 42,
zastopa brez omejitev, razen v naslednjih
zadevah, kjer je potrebno soglasje upravne-
ga organa: odtujitev, pridobitev ali obreme-
nitev nepremičnin, financiranje v katerikoli
obliki, dajanje, najemanje kreditov ali ga-
rancij, ki presegajo tolarsko protivrednost
500.000 DEM po srednjem uradnem tečaju,
kumulativno napram enemu koristniku; vla-
ganje sredstev, odtujitev, pridobitev ali
obremenitev sredstev družbe, ki presegajo
tolarsko protivrednost 100.000 DEM po
srednjem uradnem tečaju.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.

Rg-18208
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00483 z dne 13. 7. 1995 pod št. vložka
1/04940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Ljubljana: spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, razširitev de-
javnosti, spremembo zastopnikov in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5872758
Firma: CBR, gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CBR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Kolodvorska, b.št.
Osnovni kapital: 16,100.000 SIT

Ustanovitelj: Società Cooperativa Brac-
cianti Riminese, soc. coop. a.r.l., Rimini,
Italija, Via Emilia 113, vstop 23. 11. 1994,
vložek 16,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Costantini Sergio, imenovan 6. 4. 1995,
Rimini, Italija, Via Medusa 45, zastopa druž-
bo brez omejitev; prokurist Vidergar Miran,
imenovan 6. 4. 1995, Koper, Bošamarin 50c.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-14264
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00435 z dne 28. 4. 1995 pod št. vložka
1/01974/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: PETROLEX, podjetje za mar-
keting in trgovino, d.o.o., Planina 156

Skrajšana  firma:  PETROLEX,  d.o.o.,
Planina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Planina, Planina 156
Osnovni kapital: 2,000 SIT
Ustanoviteljica: Petrovčič Bele Tanja,

Planina, Planina 156.

Rg-14267
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02270 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VIDIMEX, d.o.o., marketing, trgo-
vina in predelava papirja, Koper, Vojko-
vo  nabrežje  30,  Koper,  pod  vložno  št.
1/01303/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča začetek postopka likvidacije, spre-
membo firme in vpis likvidacijskega upra-
vitelja s temile podatki:

Firma:  VIDIMEX,  d.o.o.,  marketing,
trgovina in predelava papirja, Koper, Voj-
kovo nabrežje 30, v likvidaciji

Skrajšana firma: VIDIMEX, d.o.o., Ko-
per, v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahne Marino, razrešen 22. 9. 1994;
likvidacijska upraviteljica Bojanič Klara,
imenovana 22. 9. 1994, Koper, Rozmanova
33.

Rg-14268
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02344 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KOVINAR, Hrpelje, p.o., Tovarna
spojnih vijačnih elementov in opreme za
vozila, Industrijska ul. 3, Hrpelje, Indu-
strijska ulica 3, Hrpelje, pod vložno št.
1/00649/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča začetek stečajnega postopka, spre-
membo firme in vpis stečajnega upravitelja
s temile podatki:

Firma: KOVINAR, Hrpelje, p.o., To-
varna spojnih vijačnih elementov in opre-
me za vozila, Industrijska ulica 3, Hrpe-
lje, v stečaju

Skrajšana  firma:  KOVINAR  Hrpelje,
p.o., v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-
gajin Damijan, razrešen 17. 10. 1994; ste-
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čajni upravitelj Stokin Marko, imenovan
17. 10. 1994, Koper, Rozmanova 52.

Rg-14269
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02351 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MAK, Podjetje za design-inženiring,
p.o., Koper, Gregorčičeva 6, Koper, pod
vložno št. 1/00261/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča začetek likvidacijskega po-
stopka, spremembo firme in vpis likvidacij-
skega upravitelja s temile podatki:

Firma: MAK, Podjetje za design – inže-
niring, p.o., Koper, v likvidaciji

Skrajšana firma: MAK, p.o., Koper, v
likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Starc
Marjan, razrešen 17. 10. 1994; direktor Li-
kar Rajko, razrešen 17. 10. 1994; likvidacij-
ski upravitelj Sušnik Marjan, imenovan
17. 10. 1994, Ljubljana, Gregorčičeva 3.

Rg-14274
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00392 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ULOV – trgovina z lovsko in šport-
no opremo, d.o.o., Sečovlje, Dragonja 72,
Sečovlje, pod vložno št. 1/04408/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, razširitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Firma: ULOV – trgovina z lovsko in
športno opremo, d.o.o., Sečovlje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ternav Milan, Sečovlje,

Dragonja 72, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Podjetje opravlja naslednjo dejavnost: tr-
govina na debelo in drobno: z lovsko (orož-
je, strelivo, garderoba...) in s športno opre-
mo (konjeništvo, ribolov...); s krznenimi in
usnjenimi izdelki (garderoba, čevlji, torbi-
ce...); z zlatnino, z vsemi vrstami cvetja, z
varnostnimi električnimi vrati in z alarmni-
mi sistemi, z mlinarskimi stroji in stroji za
peko, z motornimi vozili ter z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi tudi v tran-
zitu; proizvodnja, servis in montaža: lovska
oprema (orožja, streliva...), športne opreme
(konjeniška oprema, oprema za ribolov...),
varnostnih sistemov in alarmnih naprav in
druge sorodne storitve tudi na terenu; peka
in prodaja vseh vrst kruha in slaščic na de-
belo in drobno; komisijska, akviziterska in
kataloška prodaja; gostinske storitve s ce-
lotnim poslovanjem: storitve nastanitve, pre-
hrane in drugo, bifeji, restavracije; turistič-
ne storitve: turistično posredovanje, turistič-
ne agencije, turistični uradi, organiziranje
in posredovanje pri organiziranju potovanj,
izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev in drugo; poslovne, ekonomske, or-
ganizacijske, tehnološke, komercialne, obrt-
ne in osebne storitve; agencijski, posredniš-
ki in komisijski posli ter zastopanje tujih in
domačih partnerjev vseh gospodarskih pa-
nog; svetovanje in marketing; uvoz, izvoz
lovske in športne opreme, motornih vozil,
športnih in alarmnih sistemov, krznenih in
usnjenih izdelkov, mlinarskih in drugih

proizvodnih strojev ter rezervnih delov,
cvetja ter vseh živilskih in neživilskih
proizvodov; trgovina na drobno s piroteh-
ničnimi proizvodi in razstrelivom, z zalogo
največ 20 kg naenkrat in vžigalnimi kapica-
mi, eksplozivi za gradbeništvo, eksplozivi
za izdelovanje lovske municije v obsegu in
pogojih, kakor bodo izhajali iz predpisane-
ga upravnega dovoljenja.

Rg-14275
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00399 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GALIS, podjetje za zunanjo in no-
tranjo trgovino, d.o.o., Koper, Pristaniška
ulica 45, Koper, pod vložno št. 1/03549/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, spremembo zastopnikov
– vpis prokure s temile podatki:

Matična št.: 5682606
Firma: GALIS, podjetje za zunanjo in

notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GALIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Galijašević Mirza, Sara-

jevo, Hasana Brkića 50 in Galijašević Go-
ran, Sarajevo, Juraj Najthart 12, vstopila
21. 10. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gali-
jašević Mirza, razrešen 1. 3. 1994 in imeno-
van kot prokurist 1. 3. 1994; Burazerović
Tadžudin, imenovan 1. 3. 1994, Portorož,
Obala 124, Lucija, kot predsednik druž-
be-poslovodja, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-14276
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00437 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa OPTIMATRADE, zunanja trgovi-
na, zastopanje in špedicija, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 30/a, Koper, pod
vložno št. 1/01868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, firmo v italijanskem
jeziku, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo naslova družbenika,
dejavnosti, vpis zastopnika, spremembo ti-
pa zastopnika ter uskladitev akta s temile
podatki:

Matična št.: 5471567
Firma: OPTIMATRADE, Zunanja tr-

govina, zastopanje in špedicija, d.o.o., Ko-
per – Commercio estero, rappresentanza
e spedizioni, s.r.l., Capodistria

Skrajšana   firma:   OPTIMATRADE,
d.o.o., Koper – Capodistria, s.r.l.

Osnovni kapital: 2,908.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Srblin Ana, Ko-

per, Cesta XV, št. 4, Prade in Simič Milo-
van, Dunaj, Czapkagasse 13/6/30, oba vsto-
pila 19. 9. 1990, vložila po 1,454.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kova-
čič Srblin Ana, razrešena 18. 4. 1994 in
imenovana kot direktorica 18. 4. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Si-
mič Milovan, imenovan 18. 4. 1994, kot
član uprave, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost firme je: trgovina na debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok iz skladišč in v tranzitu; trgo-
vina na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; proizvodnja
usnja in krzna (soljenje, obdelava in stroje-
nje surovih kož domačih in divjih živali ter
obdelava galanterijskega in drugega usnja);
zastopniške oziroma agencijske, posredniš-
ke in komisijske storitve v zvezi s posredo-
vanjem pri prometu blaga in storitev v trgo-
vini na debelo in drobno in druge trgovin-
ske storitve; blagovni lizing (leasing); fak-
toring (factoring); storitve skladiščenja
blaga, nadzora kakovosti in količine blaga,
špediterske storitve in storitve zavarovanja
blaga; storitve raziskave tržišča in ekonom-
ske propagande; finančni inženiring v zuna-
njetrgovinskem poslovanju (ekonomske, fi-
nančne, poslovno-organizacijske, admini-
strativne in druge neopredeljene storitve;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; maloob-
mejni promet z Italijo; zastopanje tujih firm,
konsignacija in servisiranje; mednarodna
špedicija; posredovanje v mednarodnem
prometu blaga in storitev; konsignacijska
prodaja blaga; začasni uvoz in izvoz v pro-
sto carinsko cono v Republiki Sloveniji za-
radi oplemenitenja blaga; sklepanje pogodb
o dolgoročni proizvodni kooperaciji.

Rg-14277
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00515 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa YACOMO – marketing, zastopniš-
tva, consulting in trgovina, d.o.o., Porto-
rož, Strma pot 11, Portorož, pod vložno
št. 1/02871/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5578540
Firma:  YACOMO  –  marketing,  za-

stopstva,  consulting  in  trgovina,  d.o.o.,
Portorož

Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Jakomin Livio, Portorož,

Strma pot 11, vstop 1. 2. 1992, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14278
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00543 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  DESIGN  OFFICE  –  Trgovina  in
marketing, d.o.o., Koper, II. Prekomor-
ske  brigade  22,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03702/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5706726
Firma: DESIGN OFFICE – Trgovina

in marketing, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,523.000 SIT
Ustanovitelj: Omčikus Robert, Koper,

Ul. II. Prekomorske brigade 22, 19. 11.
1992, vložek 1,523.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-14279
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00599 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AGRO-OSKRBA, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Sežana, Partizanska c. 70, Seža-
na, pod vložno št. 1/013995/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5395780
Firma:   AGRO-OSKRBA,   trgovsko

podjetje, d.o.o., Sežana
Osnovni kapital: 15,537.000 SIT
Ustanovitelja: Kosovelj Bogdan, Kosta-

njevica na Krasu, Opatje selo 8b in Buda
Rado, Komen, Komen 133b, oba vstopila
7. 7. 1990, vložila po 7,768.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14280
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00693 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FIN-FAST, turizem in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Piran, Razgled 3, Piran, pod
vložno št. 1/04555/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in poslovne-
ga deleža ter uskladitev osnovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5818494
Firma: FABE, turizem in poslovne sto-

ritve, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: FABE, d.o.o., Piran
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanovitelj: Balič Fabe Zvezda, Piran,

Razgled 3, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,730.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14281
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00699 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ASTEAM, inženiring, projektiranje
in storitve, d.o.o., Koper, Kvedrova 2, Ko-
per, pod vložno št. 1/03811/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in poslovnega deleža ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5720923
Firma: ASTEAM, inženiring, projekti-

ranje in storitve, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Melon Vladimir, Koper,

Kvedrova 2, vstop 26. 11. 1992, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14282
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00694 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BAR-METAL, Barvna metalurgija,
proizvodnja,   trgovina   in   inženiring,
d.o.o., Koper, Obrtna cona Šalara, Ko-
per, pod vložno št. 1/02299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5516374
Firma: BAR-METAL, Barvna metalur-

gija, proizvodnja, trgovina in inženiring,
d.o.o., Koper

Osnovni kapital: 4,450.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Gregor, vložek

2,250.000 SIT; Hočevar Nataša, vložek
1,100.000 SIT in Hočevar Dejan, vložek
1,100.000 SIT, vsi iz Izole, Strma pot 27,
vstopili 19. 4. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-14286
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00752 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ELESA, trgovsko proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Ilirska Bistrica, Trnovska 19,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/01466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5413966
Firma:  ELESA,  trgovsko  proizvodno

podjetje, d.o.o., Ilirska Bistrica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štavar Emil, Štavar Ana in

Štavar Ciril, vsi Ilirska Bistrica, Trnovska
19, vstopili 30. 3. 1990, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-14287
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00875 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LIGHT & MUSIC – Trgovski center
s  tehničnim  blagom,  d.o.o.,  Koper, Ljub-
ljanska c. 2, Koper, pod vložno št.
1/00878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – povečanje osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:

Matična št.: 5334543
Firma: LIGHT & MUSIC – Trgovski

center s tehničnim blagom, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 3,700.000 SIT
Ustanovitelj: Osvaldič Mirko, Škofije,

Zg. Škofije 89/a, vstop 15. 12. 1989, vložek
3,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14288
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00917 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KADENA, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ankaran,  Ivančičeva  6,  Ankaran,  pod
vložno št. 1/00937/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5340063
Firma: KADENA, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 2,370.000 SIT
Ustanoviteljica: Štok Katja, Ankaran,

Ivančičeva 6, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14290
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/00970 z dne 20. 4. 1995, pri subjektu
vpisa FINSTOR – Ekonomski inženiring,
d.o.o., Izola, Alojza Valenčiča 3, Izola, pod
vložno št. 1/03590/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev družbe REBUS,
d.o.o., Izola, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah – povečanje osnovnega
kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5720311
Firma: FINSTOR – Ekonomski inženi-

ring, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Jenko Milenko, Izola, Aloj-

za Valenčiča 3, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14291
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00971 z dne 20. 4. 1995 pod št. vložka
1/01299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izbris – pripojitev k družbi FINSTOR,
d.o.o., Izola, s temile podatki:

Matična št.: 5380235
Firma: REBUS – Računovodsko eko-

nomski inženiring, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: REBUS, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, A. Valenčiča 3
Osnovni kapital: 94.500 SIT
Ustanovitelj: Jenko Milenko, Izola, A.

Valenčiča 3, vložek 94.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-14293
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01049 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CAMPO, podjetje za gostinstvo, tu-
rizem, trgovino in poslovne storitve ter
prevoz, d.o.o., Kidričeva ul. št. 11, Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/04048/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, dopolni-
tev dejavnosti, vpis zastopnika ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5755875
Firma: CAMPO, podjetje za gostins-

tvo, turizem, trgovino in poslovne stori-
tve ter prevoz, d.o.o., Ilirska Bistrica, Ki-
dričeva ul. št. 11

Osnovni kapital: 1,530.510 SIT
Ustanovitelja: Knafelc Janez, vložek

1,320.000 SIT in Knafelc Ivan, vložek
210.510 SIT, oba Ilirska Bistrica, Kidričeva
ul. št. 11, vstopila 2. 3. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kna-
felc Ivan, imenovan 29. 4. 1994, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost se dopolni z: menjalniška de-
javnost.

Dejavnost je odslej: prevoz blaga in pot-
nikov; trgovina na drobno in trgovina na
debelo: z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di, z mešanim blagom, z industrijskimi od-
padki; gostinstvo in turistično posredova-
nje; druge nastanitvene in gostinske stori-
tve, turistične agencije, turistični uradi; fi-
nančne, tehnične in poslovne storitve:
storitve reklame in ekonomske propagande,
prirejanje sejmov in razstav ter drugih kul-
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turnih prireditev, knjigovodske storitve; me-
njalniška dejavnost.

Rg-14294
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01077 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa AS, telesna nega, svetovanje in mar-
keting, d.o.o., Črni Kal, Črni Kal 63, Črni
Kal, pod vložno št. 1/01730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
tipa zastopnika ter uskladitev aktov s temile
podatki:

Matična št.: 5441811
Firma: AS, telesna nega, svetovanje in

marketing, d.o.o., Črni Kal
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Andrejaš Sergij in Andre-

jaš Šarić Josipa, oba Črni Kal, Črni Kal 63,
vstopila 27. 9. 1990, vložek 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-
drejaš Šarić Josipa, razrešena 14. 5. 1994 in
imenovana kot direktorica 14. 5. 1994, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14295
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01082 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC-DAMIA, posredovanje
zavarovanj in ostale storitve, d.o.o., Ba-
zoviška 1, Ilirska Bistrica, sedež: Bazoviš-
ka 1, Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/03700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5704740
Firma: ADRIATIC-DAMIA, posredo-

vanje zavarovanj in ostale storitve, d.o.o.,
Bazoviška 1, Ilirska Bistrica

Osnovni kapital: 1,542.200 SIT
Ustanovitelja: Batista Damijana, Ilirska

Bistrica, Župančičeva 12, vstop 28. 12.
1992, vložek 1,492.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Batista Saša, Ilirska Bistrica,
Župančičeva 12, vstop 12. 5. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14296
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01098 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GEMAR, podjetje za izvajanje teh-
ničnih storitev, d.o.o., Koper, Prade, Polj-
ska pot 4, Koper, pod vložno št. 1/04070/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe GEODATA, d.o.o., spremembo
firme, sedeža, družbenikov in deležev, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti ter uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5757894
Firma: GEMAR, projektiranje, geode-

zija, inženiring, računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GEMAR, d.o.o.
Sedež: Škofije, Plavje 33/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Korelič Fabio, Koper, Pra-

de, Poljska pot 4, vstop 29. 4. 1993, vložek

209.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korelič Majda, izstop 18. 5. 1994; Škorja
Franko, Črni Kal, Bezovica 19, vstop 20. 5.
1994, vložek 52.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mikulin Darij, Koper, Cesta na
Markovec 18, vstop 20. 5. 1994, vložek
188.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rihter Robert, Črni Kal, Hrastovlje 34, vs-
top 20. 5. 1994, vložek 188.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Matevljič Slavko,
Portorož, Lucija, Šolska 19, vstop 20. 5.
1994, vložek 209.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bijelica Snežana, Portorož, Lu-
cija, Šolska 2, vstop 20. 5. 1994, vložek
188.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolenc Istok, Koper, Kvedrova 4, vstop 20.
5. 1994, vložek 310.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Savarin Darijo, Šmarje, Šmar-
je 55, vstop 20. 5. 1994, vložek 52.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kleva Alfred,
Izola, Malija 30/b, vstop 20. 5. 1994, vložek
104.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korelič Fabio, razrešen 20. 5. 1994;
direktor Dolenc Istok, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14300
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01197 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa   SPEDEX-IMPORT,   uvoz-izvoz,
promet, trgovina, zastopanje, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 30/a, Koper, pod
vložno št. 1/01093/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5354960
Firma: SPEDEX-IMPORT, uvoz-izvoz,

promet, trgovina, zastopanje, d.o.o., Ko-
per

Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Opsenica Damir, Izola, Na-

zorjeva 13, vstop 26. 3. 1990, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14301
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01210 z dne 19. 4. 1995 pri subjektu
vpisa P&P-ENTER, podjetje za računal-
niške storitve, d.o.o., Piran, Razgled 28,
sedež: Razgled 28, Piran pod vložno št.
1/02695/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, razširitev dejavnosti, spre-
membo tipa in omejitev zastopnikov ter us-
kladitev ustanovnega akta z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5550661
Firma:   P&P-ENTER   KROTA   IN

ZEGA, podjetje za računalniške storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: P&P-ENTER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Krota Rado, Koper, Cesta

borcev 7, Bertoki, vstop 21. 1. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Zega Peter, Piran, Razgled
28, vstop 21. 1. 1992, vložek 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krota Rado, razrešen kot direktor 23. 5.
1994 in imenovan kot družbenik, ki zastopa
družbo skupno z družbenikom Petrom Ze-
go; Zega Peter, razrešen 23. 5. 1994 in ime-
novan kot družbenik, ki zastopa družbo
skupno z družbenikom Radom Kroto.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi,
vključujoč trgovino na debelo z neživilski-
mi proizvodi v zunanji trgovini, maloob-
mejnem prometu in trgovino na debelo z
neživilskimi proizvodi v tranzitu.

Dejavnost je odslej: računalniški inženi-
ring; računalniška obdelava podatkov; izde-
lava računalniških programov (softwarskih
paketov); prodaja računalniških programov
(softwarskih paketov); prodaja licenčnih ra-
čunalniških programov (softwarskih pake-
tov); svetovanje na področju informatike in
organizacije dela; marketing; komercialno
posredovanje; organizacija in izpeljava lea-
singa; povezava in posredovanje na področ-
ju računalništva; prodaja računalniške opre-
me, sestavnih nadomestnih delov računal-
niške opreme; reklama, propaganda in orga-
nizacija promocijskih ter izobraževalnih
prireditev (sejmov, prezentacij, seminarjev
in drugih prireditev); založniška dejavnost;
zastopanje in posredovanje v zunanjetrgo-
vinskem prometu blaga in storitev; izvoz in
uvoz blaga: informacijskih sistemov, njiho-
vih delov in opreme, računalniških progra-
mov; zastopanje tujih firm; trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi,
vključujoč trgovino na debelo z neživilski-
mi proizvodi v zunanji trgovini, maloob-
mejnem prometu in trgovino na debelo z
neživilskimi proizvodi v tranzitu.

Rg-14303
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01235 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MILT, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.o.o., Izola, Razgled 12, Izola, pod
vložno št. 1/04162/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo tipa zastopnika ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5763584
Firma: MILT, proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MILT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Furlan Miran, Koper, Roz-

manova 30, in Vrečko Anton, Koper, II.
Prekomorske brigade 8b, vstopila 18. 4.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vreč-
ko Anton, razrešen kot družbenik 21. 4.
1995 in imenovan kot izvršni direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14304
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01321 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa INFOTRADE, inženiring in razvoj
informacijskih sistemov, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 30a, Koper, pod vložno
št. 1/00662/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo družbenikov, razširitev de-
javnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5279887
Firma:  INFOTRADE,  inženiring  in

razvoj  informacijskih  sistemov,  d.o.o.,
Koper

Osnovni kapital: 4,667.000 SIT
Ustanovitelj: Mandat & Co., GmbH, iz-

stop 29. 4. 1994; Infocenter, Kranj, izstop
29. 4. 1994; Bešlagič Edvard, Kranj, Pre-
doslje 185, vstop 29. 4. 1994, vložek
4,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z avtomobili in avtomobil-
skimi deli ter avtomobilsko opremo; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi proizvo-
di iz vseh živilskih trgovskih strok; prireja-
nje športno-rekreativnih prireditev za otroke
in odrasle; prirejanje tečajev za poučevanje
tujih jezikov.

Družba bo odslej opravljala naslednje de-
javnosti: inženiring na področju informacij-
skih sistemov; proizvodnja elektronskih na-
prav in aparatov; proizvodnja komunikacij-
skih aparatov in naprav: raziskovalno-raz-
vojna dejavnost iz računalništva in
informatike na področju avtomatizacije po-
slovanja, avtomatizacije procesov, računal-
niške robotike in kibernetike; zastopanje
firm s področja računalništva in informati-
ke; proizvodnja biro opreme, komunikacij-
ske opreme, kovinske in plastične galanteri-
je za potrebe računalništva in računalniško
podprtih sistemov; dajanje računalniških si-
stemov in računalniške opreme v najem; sto-
ritve obdelave podatkov; računalniško stav-
ljanje, tiskanje, fotokopiranje in mikrofil-
manje strokovne literature, priročnikov, do-
kumentacije in prospektov; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; stori-
tve v prometu z nepremičninami in storitve
pri izvajanju kooperacijskih poslov; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; posredovanje, zasto-
panje in komisijski posli v prometu blaga in
storitev; prirejanje sejmov in razstav; stori-
tve reklame, ekonomske propagande in trž-
nih raziskav; nudenje uslug prevajanja; stro-
kovno izobraževanje na področju dejavno-
sti družbe; opravljanje menjalniških poslov;
svetovalna dejavnost na področju financ;
davčno in ekonomsko svetovanje; trgovina
na debelo (tudi tranzit) in drobno z neživil-
skimi proizvodi oziroma z blagom iz vseh
neživilskih trgovskih strok; trgovina na de-
belo in drobno z avtomobili in avtomobil-
skimi deli ter avtomobilsko opremo; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi proizvo-
di iz vseh živilskih trgovskih strok; prireja-
nje športno-rekreativnih prireditev za otroke
in odrasle; prirejanje tečajev za poučevanje
tujih jezikov, prevajanje.

Rg-14305
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01322 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KALTRADE, podjetje za izdelavo
in prodajo tekstilnih izdelkov, turizem, tr-
govina na drobno in debelo, uvoz-izvoz,
zastopanje tujih oseb, tekstilni inženiring
in mednarodna špedicija, Drevored 1. ma-

ja 3, Izola, d.o.o., Drevored 1. maja 3,
Izola, pod vložno št. 1/02305/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5512166
Firma: KALTRADE, podjetje za izde-

lavo in prodajo tekstilnih izdelkov, turi-
zem,  trgovina  na  drobno  in  debelo,
uvoz-izvoz, zastopanje tujih oseb, tekstil-
ni inženiring in mednarodna špedicija,
Drevored 1. maja 3, Izola, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,718.335 SIT
Ustanoviteljica: Kalšek Nada, Izola, Par-

tizanska 3, vstop 7. 9. 1990, vložek
1,718.335 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14306
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01356 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  PTP,  prehrana,  trgovina  in  pro-
izvodnja, d.o.o., Šmarje, Šmarje 156/b,
Šmarje, pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5390869
Firma: PTP, prehrana, trgovina in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: PTP, d.o.o.
Sedež: Izola, Oktobrske revolucije 11
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Auguštin Branko, Šmarje,

Šmarje 156/b, vstop 17. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14307
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01360 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ABRA, trgovsko podjetje, d.o.o., An-
karan, Na Logu 10, Ankaran, pod vložno
št. 1/02612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5595185
Firma:   ABRA,   trgovsko   podjetje,

d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Cep Danijel, Koper, Lev-

stikova ulica 3, vstop 2. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14309
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01426 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa GEOR, podjetje za kovinoplastiko-
inženiring, d.o.o., Elerji, Elerji 27, Škofi-
je, pod vložno št. 1/00821/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5314771
Firma: GEOR, podjetje za kovinopla-

stiko – inženiring, d.o.o., Elerji
Osnovni kapital: 1,972.000 SIT

Ustanovitelji: Božjeglav Geminiano, vlo-
žek  1,380.400 SIT, Božjeglav Ortenzija,
Božjeglav Mauro in Markežič Patrizia, vsi
Škofije, Elerji 27, vstopili 5. 11. 1989, vlo-
žili po 197.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-14310
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01430/00 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SVIT, Izdelovanje in prodaja izdel-
kov iz blaga, volne, usnja in krzna, d.o.o.,
Koper, Dolga reber 2/b, Koper, pod vlož-
no št. 1/01344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, izstop
družbenikov, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, razširitev dejavnosti, izbris za-
stopnice ter uskladitev akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5388163
Firma: SVIT, posredovanje in zastopa-

nje v prometu blaga in storitev, d.o.o.,
Koper

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Baruca Franko, Koper,

Čevljarska 29 in Baruca Nevenka, Koper,
Dolga reber 2/b, vstopila 24. 1. 1990, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata; Testen Rado, izstop 23. 5. 1994;
Testen Irena, izstop 23. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
sten Irena, razrešena 23. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi z: uvoz in
izvoz sadilnega materiala, grmovnic, sadik
okrasnega in gozdnega drevja; maloobmej-
ni promet z Italijo.

Dejavnosti so odslej: izdelava oblačil in
izdelkov iz blaga, volne, usnja in krzna;
pogodbena kontrola kakovosti in količine
blaga pri naročniku; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki
vseh vrst; trgovina na debelo v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi izdelki vseh vrst;
posredovanje gostinskih in turističnih stori-
tev; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; prevozi blaga in oseb v
cestnem prometu; organizacija in izvajanje
športnoturističnih programov doma in v tu-
jini: tečajev smučanja, tenisa, plavanja, ple-
sa, gimnastike, jadranja in drugih športov;
lovskih, ribolovnih in podvodnih aktivno-
sti, taborjenja in planinarjenja, športnih in
rekreativnih tekmovanj; izletov; servis
športne in rekreativne opreme; izposojanje
športnih rekvizitov; organizacija in izvaja-
nje kulturnih in zabavnih prireditev; vode-
nje poslovnih knjig; zastopanje tujih prav-
nih oseb; trgovinsko posredovanje med do-
mačimi in tujimi pravnimi osebami; izvoz
in uvoz izdelkov iz krzna, usnja, blaga in
volne; pogodbena kontrola kakovosti in ko-
ličine pri izvozu in uvozu blaga; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih izdelkov vseh
vrst; posredovanje in zastopanje v zunanje-
trgovinskem poslovanju; uvoz in izvoz sa-
dilnega materiala, grmovnic, sadik okrasne-
ga in gozdnega drevja; maloobmejni promet
z Italijo.

Rg-14311
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01540 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
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vpisa TIM-EXPORT-IMPORT, trgovina
in promet, d.o.o., Izola, Tomažičeva 18,
Izola, pod vložno št. 1/04063/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, razširitev dejavnosti, spremembo ti-
pa zastopnika – vpis prokure ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5752060
Firma: TIM-EXPORT-IMPORT, trgo-

vina in promet, d.o.o.
Skrajšana  firma:  TIM-EXPORT-IM-

PORT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vujičić Miloš, Izola, Aš-

kerčeva 4, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vuji-
čić Miloš, razrešen kot namestnik direktorja
23. 5. 1994 in imenovan kot prokurist.

Dejavnost se razširi na: posredovanje in
zastopanje v imenu tretjih ter akvizicija netr-
govinskih storitev in pri prodaji nepremičnin.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno ter trgovina v tranzitu z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi razen z orož-
jem, zdravili in nevarnimi snovmi; izvaja-
nje, vodenje in organizacija gradbenih, in-
stalacijskih in zaključnih obrtniških del v
gradbeništvu na objektih visoke in nizke
gradnje; zastopanje, posredovanje in komi-
sijski posli v prometu blaga in storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prevoz blaga v
notranjem prometu; storitve posredovanja v
prometu blaga in storitev; turizem;
rent-a-car; menjalniški posli; agencijski po-
sli, turizem, organiziranje seminarjev, sej-
mov, svetovanje in podobno; leasing opre-
me in motornih vozil; izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov, razen orož-
ja, zdravil in nevarnih snovi; maloobmejni
promet; finančno inženirstvo; posredovanje
in zastopanje v imenu tretjih ter akvizicija
netrgovinskih storitev in pri prodaji nepre-
mičnin.

Rg-14312
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01543 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TAROS, trgovina, finančne in ko-
mercialne storitve, turizem, d.o.o., Koper,
Ferrarska  10,  Koper,  pod  vložno  št.
1/04627/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, vpis prokure
ter uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5829259
Firma: TAROS, trgovina, finančne in

komercialne storitve, turizem, d.o.o., Ko-
per

Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Da Ros Matilde, vložek

900.000 SIT, Bortolotto Rebecca, vložek
300.000 SIT in Bortolotto Veronica, vložek
300.000 SIT, vsi Vittorio Veneto, Via A.
Fusinato 12, vstopili 8. 7. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Račnik Irena, imenovana 18. 5.
1994, Koper, Vanganelska 45/a.

Rg-14313
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01549 z dne 19. 4. 1995 pod št. vložka
1/04900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5856345
Firma: GUMIND, proizvodnja izdelkov

iz gume, plastičnih mas in trgovina, d.o.o.,
Postojna, Notranjska ul. št. 8

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Postojna, Notranjska ul. 8
Osnovni kapital: 1,509.591 SIT
Ustanovitelja: Miloševič Danilo, Postoj-

na, Pivška ul. št. 1/a in Fajdiga Aleksander,
Postojna, Stjenkova ul. št. 6, vstopila 24. 5.
1994, vložila po 754.795,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Milo-
ševič Danilo, imenovan 24. 5. 1994, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Fajdiga Aleksander, imenovan 24. 5. 1994,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost družbe je: proizvodnja izdel-
kov iz gume in plastičnih mas; trgovina na
debelo in drobno lastnih proizvodov in vseh
drugih neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; prevoz blaga v cestnem prometu
za lastne potrebe in druge fizične in pravne
osebe; celotni inženiring, zastopniški, koo-
peracijski in komisijski posli v prometu bla-
ga in storitev; gostinske in prehrambene sto-
ritve.

Rg-14314
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01644 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LESOPREMA RUTAR – Trgovina s
pohištvom, d.o.o., Koper, Obrtniška 22,
Koper, pod vložno št. 1/03923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo tipa zastopnika – vpis
prokure ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5745853
Firma: LESOPREMA RUTAR – Trgo-

vina s pohištvom, d.o.o.
Skrajšana  firma:  LESOPREMA  RU-

TAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelja: Rutar Tatjana in Rutar

Ivan, oba Koper, Stjenkova 11, vstopila 11.
1. 1993, vložila po 773.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ru-
tar Tatjana, razrešena kot namestnica di-
rektorja 16. 5. 1994 in imenovana kot pro-
kuristka.

Rg-14315
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01658 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MODA, Podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Sečovlje, Dragonja 18, Se-
čovlje, pod vložno št. 1/04163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega

kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5764521
Firma: MODA, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: MODA, d.o.o., Porto-

rož
Sedež: Portorož, Seča 194b
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Špeh Patricija, Sečov-

lje, Parecag 113, vstop 15. 5. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14316
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01665 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu
vpisa NIMM, Podjetje za gradbene stori-
tve in inženiring, d.o.o., Portorož, Obala
55, Portorož, pod vložno št. 1/03664/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, vstop družbenikov, po-
večanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo zastopnikov – vpis prokure ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5705525
Firma: NIMM, podjetje za gradbene

storitve in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NIMM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šerifoski Mevmed, Stru-

ga, Labuništa, S. Labuništa, vstop 15. 9.
1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Šerifoski Nazme, Portorož, Lu-
can 13, Lucija, vstop 15. 9. 1992, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šerifoski Menitor, Struga, Labuništa, S. La-
buništa, vstop 16. 5. 1994, vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šerifoski
Izet, Struga, Labuništa, S. Labuništa, vstop
16. 5. 1994, vložek 225.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šeri-
foski Mevmed, razrešen kot direktor 16. 5.
1994 in imenovan kot prokurist 14. 5. 1994;
direktor Šerifoski Nazme, imenovan 16. 5.
1994, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-14319
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01796 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  OVO  –  proizvodnja  in  trgovina,
d.o.o., Ankaran, Ivančičeva 17, Ankaran,
pod vložno št. 1/03026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, vstop družbenika, spremem-
bo tipa zastopnika in vpis novega zastopni-
ka ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5641110
Firma: OVO – proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 2,792.000 SIT
Ustanovitelj: Gjerkeš Miran, Ankaran,

Ivančičeva ulica št. 17, vstop 13. 6. 1994,
vložek 2,784.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gjer-
keš Franc, Ankaran, Ivančičeva ul. 17, raz-
rešen kot direktor 13. 6. 1994 in imenovan
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kot namestnik direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktor Gjerkeš Miran, ime-
novan 13. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-14320
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01867 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KOS & Company, podjetje za trgo-
vino, turizem in tekstilno proizvodnjo,
d.o.o., Piran, Trg 1. maja 2, Piran, pod
vložno št. 1/01902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5475139
Firma: KOS & Company, podjetje za

trgovino, turizem in tekstilno proizvod-
njo, d.o.o., Portorož

Skrajšana  firma:  KOS  &  Company,
d.o.o., Portorož

Sedež: Portorož, Obala 114
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kos Boris in Čulibrk Na-

da, oba iz Pirana, Prvomajski trg 2, vstopila
21. 12. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14322
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01895 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TOPOLINO – trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ankaran, Hrvatinova 11,
Ankaran, pod vložno št. 1/01448/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika, povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5609607
Firma: TOPOLINO – trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o., Ankaran
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potecin Milko, Ankaran,

Hrvatinova 11, vstop 8. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stefanovič Jovan, izstop 19. 5. 1994.

Rg-14323
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01943 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  VIESSE,  trgovina,  posredovanje,
komercialne in finančne storitve, turizem
in proizvodnja, d.o.o., Koper, Gortanov
trg 14/a, Koper, pod vložno št. 1/03550/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me in tipa zastopnika ter uskladitev aktov z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Firma: VIESSE SATTA & drugi, trgo-
vina, storitve, turizem, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Satta Vinicio, Trieste, Via
Pinguente 8, vstop 1. 9. 1992, vložek 75.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Paliska Anton, Koper, Gortanov
trg 14/a, vstop 1. 9. 1992, vložek 25.000

SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Satta
Vinicio, razrešen kot direktor 25. 5. 1994 in
imenovan kot družbenik, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-14325
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01958 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CUORE – trgovina, marketing in
zastopstva, d.o.o., Tomaj, Tomaj 125, Du-
tovlje, pod vložno št. 1/04473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5807905
Firma: CUORE – trgovina, marketing

in zastopstva, d.o.o., Tomaj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Fabjan Daša, Dutovlje,

Tomaj 125, vstop 21. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14328
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02049 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa KOPED, podjetje za kovinsko pre-
delavo polizdelkov in izdelkov, d.o.o., Se-
žana,  Žirje  24,  Sežana,  pod  vložno  št.
1/01916/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5479045
Firma: KOPED, podjetje za kovinsko

predelavo polizdelkov in izdelkov, d.o.o.,
Sežna, Žirje 24

Osnovni kapital: 1,502.200 SIT
Ustanovitelj: Kariž Egon, Sežana, Ivana

Turšiča št. 9, vstop 15. 1. 1991, vložek
1,502.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14330
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02076 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MILJE’, Podjetje za stanovanjsko
gospodarstvo, ekonomske storitve in tr-
govino, d.o.o., Lucija, Lucija, Ukmarjeva
4, Portorož, pod vložno št. 1/02969/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, vpis
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5597480
Firma: MILJE’, Podjetje za stanovanj-

sko gospodarstvo, ekonomske storitve in
trgovino, d.o.o., Lucija

Osnovni kapital: 1,586.909 SIT
Ustanovitelja: Škoda Bogomir, vložek

355.500 SIT in Škoda Bojan, vložek
1,231.409 SIT, oba Portorož, Ukmarjeva 4,
Lucija, vstopila 1. 3. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Škoda Bojan, imenovan 26. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14331
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02085 z dne 21. 4. 1995 pri subjektu
vpisa REJA TRANSPORT, Transport, tr-
govina, turizem, d.o.o., Izola, Ob vratih
10, Izola, pod vložno št. 1/04492/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5812062
Firma:  REJA  TRANSPORT,  Trans-

port, trgovina, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: REJA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,682.100 SIT
Ustanovitelja: Reja Sebastjan, vložek

1,877.470 SIT in Reja Vojko, vložek
804.630 SIT, oba iz Izole, Ulica ob vratih
10, vstopila 30. 6. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-14332
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02101 z dne 20. 4. 1995 pod št. vložka
1/04186/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izbris – pripojitev k družbi GEMAR,
d.o.o., Škofije, s temile podatki:

Matična št.: 5771366
Firma:  GEODATA,  projektiranje  in

sorodne tehnične storitve, izdelava raču-
nalniških programov in AOP, d.o.o., Ško-
fije

Skrajšana  firma:  GEODATA,  d.o.o.,
Škofije

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofije Plavje 33/a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kleva Alfred, Izola, Malija

30/b, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-14333
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02345 z dne 20. 4. 1995 pod št. vložka
1/04901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5869617
Firma: BENČIČ & LESKOVEC, zasto-

panje, posredovanje in kontrola kakovo-
sti blaga, d.n.o., Koper

Skrajšana firma: BENČIČ & LESKO-
VEC, d.n.o., Koper

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Bernetičeva 16
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelja: Benčič Mario, Koper, Ber-

netičeva 16, vstop 26. 10. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Leskovec Berto, Koper,
Bernetičeva 10, vstop 26. 10. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leskovec Berto, imenovan 26. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri po-
godbah o nakupu in prodaji nepremičnin ter
kreditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na
podlagi sklepa skupščine; Benčič Mario,
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imenovan 26. 10. 1994, kot namestnik di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen pri pogodbah o nakupu in prodaji ne-
premičnin ter kreditnih pogodb, ki jih lahko
sklene le na podlagi sklepa skupščine.

Dejavost družbe je: zastopanje domačih
in tujih oseb v prometu blaga in storitev;
raziskava trga (marketing) in druge storitve
reklame in ekonomske propagande; finanč-
ne storitve razen bančnih storitev; organiza-
cijske, svetovalne in tehnološke storitve; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; kon-
trola kakovosti in količine blaga; trgovina
na debelo: živilski in neživilski proizvodi,
mešano blago, vozila, deli in pribor in grad-
beni stroji, deli in pribor, nafta in naftni
derivati, vključno v tranzitu; trgovina na
drobno: živilski in neživilski proizvodi, me-
šano blago, vozila, deli in pribor, gradbeni
stroji, deli in pribor ter naftni derivati; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; posredovanje v
prometu z nepremičninami; storitve reeks-
porta v zunanjetrgovinskem prometu; ma-
loobmejni promet z Italijo; konsignacijska
prodaja tujega blaga; notranja in mednarod-
na špedicija in prevoz blaga v cestnem pro-
metu; gostinske storitve prehrane; restavra-
cije s postrežbo; druge gostinske storitve:
bari, bifeji, točilnice, okrepčevalnice, ipd.;
storitve turističnih uradov; menjava tujih
valut.

Rg-14335
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02478 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa TRIO-NEVAR GOLD, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Izola, Obrtno-stano-
vanjska cona – B 5, Izola, pod vložno št.
1/04316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, razširitev dejav-
nosti ter spremembo zastopnikov – vpis pro-
kure s temile podatki:

Matična št.: 5791499
Sedež: Izola, Zaprta ulica 3
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sterle

Darko, Portorož, Stara cesta 12, razrešen
kot direkor 21. 11. 1994 in imenovan kot
prokurist; direktor Osmič Fahrudin, imeno-
van 21. 11. 1994, Doboj, Čuprijska 31, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: popravi-
lo nakita, ur in drugih izdelkov široke pora-
be.

Dejavnosti družbe so odslej: proizvod-
nja izdelkov iz žlahtnih kovin; trgovina na
debelo in drobno ter trgovina v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, razen
z orožjem, zdravili, nevarnimi snovmi; iz-
vajanje, vodenje in organizacija gradbenih,
instalacijskih in zaključnih obrtniških del v
gradbeništvu na objektih visoke in nizke
gradnje; zastopanje, posredovanje in komi-
sijski posli v prometu blaga in storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prevoz blaga v
notranjem prometu; usluge posredovanja v
prometu blaga in storitev; turizem;
rent-a-car; menjalniški posli; agencijski po-
sli, organizacija seminarjev, sejmov, sveto-
vanje in podobno; leasing opreme in motor-
nih vozil; popravilo nakita, ur in drugih iz-
delkov široke porabe.

Rg-14336
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02574 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa STELLA D’OR, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Gasilska ul. 6a, Ko-
per, pod vložno št. 1/00819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5331544
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žigante Bojan, Črni Kal,

Rakitovec 53, vstop 7. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14337
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02628 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa DIGONTRANS, transport, trgovi-
na, zastopanje in mednarodna špedicija,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30, Ko-
per, pod vložno št. 1/04025/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, povečanje
osnovnega kapitala, razširitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov ter uskladitev ak-
tov s temile podatki:

Matična št.: 5744865
Firma: STROPLES, splošno mizarstvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STROPLES, d.o.o.
Sedež: Škofije, Spodnje Škofije 73a
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Simić Dejan, izstop 19. 12.

1994; Srblin Zlatko, izstop 19. 12. 1994;
Vraneš Aleš, Ankaran, Regentova ul. 8 in
Rodica Bojan, Koper, Škocjan št. 15, vsto-
pila 19. 12. 1994, vložila po 900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Srblin Zlatko, razrešen 19. 12. 1994;
direktor Rodica Bojan, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Vraneš
Aleš, imenovan 19. 12. 1994, kot pomočnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: lesno stavbars-
tvo in splošno mizarstvo, proizvodnja in
montaža pohištva in lesene embalaže ter
drugih izdelkov iz lesa.

Dejavnost družbe je odslej: lesno stav-
barstvo in splošno mizarstvo, proizvodnja
in montaža pohištva in lesene embalaže ter
drugih izdelkov iz lesa; trgovina na debelo
in drobno z živili in neživili; proizvodnja,
servisiranje in obrtne storitve z naslednjimi
izdelki: izdelki iz umetnih snovi, gume, le-
sa, prevozna sredstva, kemični izdelki, ka-
men, gradbeni material, papir, tekstil, gra-
fični izdelki, tobak, elektronika in drugo;
posredovanje in zastopanje v blagovnem
prometu; projektiranje in sprotne storitve:
projektiranje gradbenih objektov, strojne,
elektro in druge instalacije; poslovne stori-
tve: prirejanje sejmov, marketinške stori-
tve, obdelava podatkov in drugo; promet z
nepremičninami; špedicija in prevoz blaga
v cestnem prometu; leasing: vozil, plovil,
računalniške, športne in druge opreme; iz-
posojanje vozil: rent-a-car, rent-a-boat; po-
sredovanje prodaje časovnega zakupa turi-

stičnih objektov; menjalnica; prevoz potni-
kov in blaga v pomorskem, rečnem in cest-
nem prometu; prevoz s taksi avtomobili in
kombiji; gostinske in turistične storitve;
franshising in finančni inženiring; zunanja
trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; posredovanje in zastopanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu; mednarodni
franshising in finančni inženiring; medna-
rodna špedicija in prevoz blaga v cestnem
prometu; prevoz potnikov in blaga v med-
narodnem cestnem, rečnem in pomorskem
prometu; maloobmejni promet z Italijo in
Madžarsko; zastopanje tujih firm s področja
turizma.

Rg-14338
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02629 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ENERGI SISTEM, Marketing in za-
stopništvo, d.o.o., Izola, Proletarskih bri-
gad 18, Izola, pod vložno št. 1/04079/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo zastopnika ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5762162
Firma: ASFIN, Trgovina, finance in za-

stopništvo, d.o.o., II. prekomorske briga-
de 17, Koper

Skrajšana firma: ASFIN, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, II. prekomorske briga-

de 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Saksida Samo, izstop

19. 12. 1994; Saksida Mirjam, izstop 19. 12.
1994; Stadina Alja, Koper, II. Prekomorske
brigade 17, vstop 21. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Saksida Samo, razrešen 19. 2. 1994;
Saksida Mirjam, razrešena 19. 2. 1994; di-
rektorica Stadina Alja, imenovana 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14339
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02727 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa Poslovna skupnost Suhozemni ter-
minal Sežana, o.o., Partizanska cesta 109,
Sežana, pod vložno št. 3/00538/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme,
vpis osnovnega kapitala in ustanoviteljev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5062900
Firma: SUHOZEMNI TERMINAL SE-

ŽANA, inženiring, svetovanje, vzdrževa-
nje in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: SUHOZEMNI TER-
MINAL SEŽANA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 21,601.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Tihomir, Dutov-

lje, Voglje 29, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bandelj Mimica, Sežana, Gregorčičeva 16,
vstop 27. 12. 1994, vložek 1,140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dujmovič Ne-
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va, Kozina, Krvavi potok 36, vstop 27. 12.
1994, vložek 489.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Uršič Ivan, Sežana, Lokavska ce-
sta 1, vstop 27. 12. 1994, vložek 956.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič
Mirko, Most na Soči, Idrija pri Bači, vstop
27. 12. 1994, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kovačič Tanja, Dutov-
lje, Voglje 29, vstop 27. 12. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kovačič Milenka, Dutovlje, Voglje 29, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 293.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bandelj Adrijan, Se-
žana, Gregorčičeva 16, vstop 27. 12. 1994,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bandelj Nataša, Sežana, Gregorčiče-
va 16, vstop 27. 12. 1994, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Birsa Vil-
ma, Nova Gorica, Gortanova 40, vstop 27.
12. 1994, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Bandelj Iztok, Sežana, Gre-
gorčičeva 16, vstop 27. 12. 1994, vložek
243.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lukežič Dragotina, Kozina, Nasirec, vstop
27. 12. 1994, vložek 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Dujmovič Drago, Seža-
na, Cesta na Lenivec 18, vstop 27. 12. 1994,
vložek 293.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Uršič Ana, Sežana, Lokavska cesta 1,
vstop 27. 12. 1994, vložek 400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Uršič Viljem,
Sežana, Lokavska cesta 1, vstop 27. 12.
1994, vložek 192.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
27. 12. 1994, vložek 10,584.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva
25, vstop 27. 12. 1994, vložek 2,160.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 27. 12. 1994, vložek 2,160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kova-
čič Tihomir, razrešen 21. 12. 1994 in ime-
novan kot direktor 2. 12. 1994, ki zastopa
družbo brez omejitev; Bandelj Mimica, ime-
novana 21. 12. 1994, kot namestnica direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 4030 Os-
krba s paro in toplo vodo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-

mi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5162
Trgovina na drobno z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52473
Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7230 Obde-
lava podatkov; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavosti; davč-
no svetovanje; razikovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, ineženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 75253 Dru-
ge oblike zaščite in reševanja; 9000 Storitve
javne higiene; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9111 Dejavnost poslovnih in delo-
dajalskih združenj; 9112 Dejavnost strokov-
nih združenj; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-14340
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02796 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  GERDIS  –  Trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Izola, Morova 17, Izola, pod vložno
št. 1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, vstop družbenice, vpis zastop-
nice ter uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5442290
Firma: GERDIS – Trgovinsko podjetje,

d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 2,372.000 SIT
Ustanovitelja: Kadič Nefko, Izola, Mo-

rova 17, vstop 19. 12. 1990, vložek
1,186.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podreka Tjaša, Izola, Bevkova 5, vstop 27.
9. 1994, vložek 1,186.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
dreka Tjaša, imenovana 27. 9. 1994, kot
namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-14343
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00220 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa FABI – IMPEX, d.o.o., podjetje za
zunanjo in notranjo trgovino, Portorož,
Obala 2, Portorož, pod vložno št.
1/01373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, zastop-
nikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5390842
Firma: MARCIJAN IN MARINO, go-

stinstvo, turizem in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: MARCIJAN IN MA-

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

odgovornostjo
Sedež: Koper, Benčičeva 6
Ustanovitelja: Labinjan Fabricio, izstop

20. 2. 1995; Turk Iztok, izstop 20. 2. 1995;
Marcijan Bogdan, Koper, Bidovčeva 13/b,
vstop 20. 2. 1995, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Čehič Marino, Ko-
per, Partizanska 17/c, vstop 20. 2. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Labinjan Fabricio, razrešen 20. 2. 1995;
Turk Iztok, razrešen 20. 2. 1995; družbenik
Marcijan Bogdan, imenovan 20. 2. 1995, za
odtujitev in obremenitev nepremičnin in os-
novnih sredstev, sklepanje kreditnih in po-
sojilnih poslov, dajanje poroštev, meničnih
zavez in za odpust dolga ter za sklepanje
vseh drugih poslov, katerih vrednost prese-
ga 1,500.000 SIT, je potrebno soglasje obeh
družbenikov; družbenik Čehič Marino, ime-
novan 20. 2. 1995, za odtujitev in obreme-
nitev nepremičnin in osnovnih sredstev,
sklepanje kreditnih in posojilnih poslov, da-
janje poroštev, meničnih zavez in za odpust
dolga ter za sklepanje vseh drugih poslov,
katerih vrednost presega 1,500.000 SIT, je
potrebno soglasje obeh družbenikov.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
deli, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitev kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičinami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje

športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-14344
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00296 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu
vpisa STELLA D’OR, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o., Gasilska ul. 6a, Ko-
per, pod vložno št. 1/00819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5331544
Sedež: Piran, Punta št. 18
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 5170

Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa.

Rg-14345
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00412 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  GERDIS  –  Trgovinsko  podjetje,
d.o.o., Izola, Morova 17, Izola, pod vložno
št. 1/01735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5442290
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
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Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7411

Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7450 Dejavnost agencij za za-
poslovanje in posredovanje delovne sile;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9500 Zasebna gospodinjstva z zapo-
slenim osebjem.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: menjalnice, za-
stavljalnice.

Rg-14407
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00529 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  SOLINAIR  –  Letalsko  podjetje,
d.o.o., Sečovlje, Aerodrom Portorož, Se-
čovlje, pod vložno št. 1/01766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbenikov in naslova pri družbenikih,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5452040
Firma: SOLINAIR – Letalsko podjetje,

d.o.o., Sečovlje
Osnovni kapital: 6,090.000 SIT
Ustanovitelji: Ocepek Jože, Ankaran,

Kolomban 15, vstop 8. 11. 1990, vložek
1,157.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Potočnik Stanislav, Velenje, Jerihova 2, vs-
top 8. 11. 1990, vložek 3,714.900 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Majcen Ivan, Slo-
venj Gradec, Celjska 40, vstop 1. 4. 1992,
vložek 304.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lazar Milena, Koper, Mladinska 8,
vstop 1. 4. 1992, vložek 304.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Bednarik Radivoj,
Ankaran, Kocjančičeva 27, vstop 1. 4. 1992,
vložek 304.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Infoteh, podjetje za računalniški in-
ženiring, d.o.o.,Ljubljana, izstop 14. 4.
1994; Pupis Dušan, Ljubljana, Andrićeva 6,
vstop 14. 4. 1994, vložek 304.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-14408
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00532 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AMBRA, Export-import, podjetje za
trgovino in zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., Koper, Pobeška cesta 18, Koper,
pod vložno št. 1/02398/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
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o gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5529123
Firma: AMBRA, poslovne dejavnosti in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AMBRA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rajčić Alenka in Rajčić

Vinko, oba Koper, Pobeška c. 18, vstopila
6. 11. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 5119 Po-
srednišvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 8514 Druge zdravs-
tvene dejavnosti.

Rg-14409
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00648 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
ELRAS, d.o.o., podjetje za računalniški
inženiring, marketing, prodaja ter uvoz
in izvoz, Kidričevo naselje 25, Postojna,
pod vložno št. 1/02547/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, razširitev dejavnosti, vpisa zastop-
nice ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5618215
Firma: ELRAS, računalniško finančni

inženiring in trgovina, d.o.o., Pivka
Skrajšana firma: ELRAS, d.o.o., Pivka
Sedež: Pivka, Selce 23
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelj: Poljšak Florijan, Postojna,

Kidričevo naselje 25, vstop 8. 10. 1990,
vložek 1,604.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polj-
šak Darja, imenovana 28. 4. 1994, Pivka,
Selce 23, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni s: finančni inženi-
ring; komercialni posli pri uresničevanju

funkcij prometa blaga in storitev; posred-
niški, komisijski in agencijski posli.

Dejavnost odslej glasi: projektiranje in
izgradnja računalniško podprtih informacij-
skih sistemov in vzdrževanje hardware opre-
me; projektiranje, izgradnja in vzdrževanje
električnih in strojnih instalacij, strojev in
naprav; projektiranje, izgradnja in vzdrže-
vanje energetskih in vodovodnih sistemov;
projektiranje, izgradnja in vzdrževanje elek-
tronskih naprav in sistemov v industrijski,
zabavni in drugi elektroniki; izdelava in po-
pravilo elektrotehničnih izdelkov; organi-
zacijske, administrativne, upravne, ekonom-
ske, finančne in računovodske storitve in
svetovanje in druge intelektualne storitve;
trgovina z živilskimi proizvodi na drobno in
debelo; trgovina z neživilskimi proizvodi
na drobno in debelo; finanči inženiring; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcij
prometa blaga in storitev; posredniški, ko-
misijski in agencijski posli.

Rg-14411
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00695 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
INIRE, poslovni servis in trgovina, d.o.o.,
Kozina, Obrtniška 12, Kozina, pod vložno
št. 1/02799/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo naslova družbe-
nika, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5567513
Firma: INIRE, poslovni servis in trgo-

vina, d.o.o., Kozina
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Filipovič Marko, Kozina,

Obrtniška ulica 12, vstop 21. 1. 1992, vlo-
žek 1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14412
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00719 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RADO-TRIA, Proizvodnja tekstila,
storitve in trgovina, d.o.o., Portorož, Seča
190, Portorož, pod vložno št. 1/04047/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5749905
Firma: RADO-TRIA, Proizvodnja tek-

stila, storitve in trgovina, d.o.o., Portorož
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radojkovič Alen, Portorož,

Seča 190, vstop 5. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14414
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00733 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PRIMAE, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14,  Ilirska  Bistrica,  pod  vložno  št.
1/00898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in

vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5354684
Firma: PRIMAE, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ilirska Bistrica
Osnovni kapital: 1,690.137 SIT
Ustanovitelj: Primc Anton, Ilirska Bistri-

ca, Gregorčičeva 11h, vstop 25. 12. 1989,
vložek 1,690.137 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14415
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00840 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu vpisa
EUROISTRA – Notranja in zunanja trgo-
vina, svetovanje in marketing, d.o.o., Ko-
per, Generala Levičnika 6/a, Koper, pod
vložno št. 1/04592/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – povečanje osnov-
nega kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5818486
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelj: Petrič Lučjo, Koper, Da-

njelova št. 5, Čežarji, vstop 8. 7. 1993, vlo-
žek 2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14416
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00855 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu vpisa
OLIMP, Trgovina in storitve, d.o.o., An-
karan, Vlahovičeva 17, sedež: Vlahoviče-
va 17, Ankaran, pod vložno št. 1/04468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
diev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5807697
Firma: OLIMP, Trgovina in storitve,

d.o.o., Ankaran, Vlahovičeva 17
Osnovni kapital: 1,950.000 SIT
Ustanoviteljica: Cah Irena, Ankaran,

Vlahovičeva 17, vstop 1. 7. 1993, vložek
1,950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14417
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00931 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DEGURO, elektromehanika, trgovi-
na, zastopanje, d.o.o., Sežana, Orleška 12,
sedež: Orleška 12, Sežana, pod vložno št.
1/01092/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5361931
Firma: DEGURO, elektromehanika, tr-

govina, zastopanje, d.o.o., Sežana, Orleš-
ka 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trebec Gvido, vložek

600.000 SIT; Trebec Dean in Trebec Ro-
bert, vložila po 450.000 SIT, vsi iz Sežane,
Orleška 12, vstopili 7. 3. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
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in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-14418
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00969 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TECOM, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Izola, Šared 26e, sedež: Šared 26e,
Izola, pod vložno št. 1/01012/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložka ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5350484
Firma: TECOM, Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Izola, Trgovska 4
Sedež: Izola, Trgovska 4
Osnovni kapital: 7,124.000 SIT
Ustanovitelj: Paliska Ivan, Izola, Šared

26e, vstop 26. 12. 1989, vložek 7,124.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14419
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00982 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa WALTERJEV TEHNIČNI BIRO,
d.o.o.,  Sončna  pot  52,  Portorož,  sedež:
Sončna pot 52, Portorož, pod vložno št.
1/02448/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
deležev ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5532671
Firma: WALTERJEV TEHNIČNI BI-

RO, d.o.o., Sončna pot 52, Portorož
Osnovni kapital: 3,788.373 SIT
Ustanovitelja: Škvor Marija in Škvor

Valter, oba iz Portoroža, Sončna pot 52,
vstopila 25. 7. 1991, vložila po 1,894.186,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14420
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/01019 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu vpisa
BIROKOP – Trgovina s pisarniškim ma-
terialom in biro opremo, d.o.o., Koper,
Tominčeva  3,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo priimka družbenice,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5691044
Firma: BIROKOP – Trgovina s pisar-

niškim materialom in biro opremo, d.o.o.,
Koper

Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelji: Cajhen Tomaž, Kamnik,

Bakovnik 6, vstop 27. 10. 1992, vložek
16.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dassena Ester, Izola, Ulica Prekomorskih
brigad 3; Denac Franc, Izola, Smrekarjeva
18 in Dolar Darko, Škofije, Spodnje Škofije
207, vstopili 27. 10. 1992, vložili po 339.865
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Lorenčič
Jana, Koper, II. Prekomorske brigade 25,
vstopila 27. 10. 1992, vložek 338.840 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hlede Roko,
Koper, Erjavčeva 14, vstop 27. 10. 1992,
vložek 339.865 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14421
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01024 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa 2 P, d.o.o., zastopstva, trgovina in
proizvodnja, Koper, Pristaniška 8, Koper,
pod vložno št. 1/03619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, vstop družbenika,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5692245
Firma: 2 P, d.o.o., zastopstva, trgovina

in proizvodnja, Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavšič Manja, Ljubljana,

Križevniška 12, vstop 5. 7. 1992, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Berce Tomaž, Škofja Loka, Trata 5, vstop 3.
5. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-14423
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01052 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
PANDAN, Trgovina s prehrano, d.o.o.,
Izola,  Muzčeva  7,  Izola,  pod  vložno  št.
1/01125/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, dopolnitev de-
javnosti, vpis zastopnika ter uskladitev us-
tanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5348480
Firma: PANDAN, Trgovina s prehra-

no, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Vinko, Izola, Ve-

luščkova 4, vstop 25. 2. 1990, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorič Danijel, Izola, Veluščkova 4, vs-
top 20. 5. 1994, vložek 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-
gorič Danijel, imenovan 20. 5. 1994, po-
močnik direktorja, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost je odslej: trgovina z živilski-
mi proizvodi na drobno: kruh, pecivo, mle-
ko, mlečni izdelki; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo: žita in mlevski izdelki,
zelenjava, sadje in izdelki, alkoholne in bre-
zalkoholne pijače, razna živila in proizvodi
za hišne potrebe; prevoz blaga v cestnem
prometu; gostinske storitve s prehrano; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; svetovanje pri nakupu in uporabi
strojne opreme za pripravo prehrane; zasto-
panje tujih firm: proizvodnja kruha, pekov-
skega peciva, slaščic in sladoleda; turistič-
no posredovanje; špedicija v notranjem in
mednarodnem prometu blaga in storitev;
marketing na področju športa; organizacija
športnih, zabavnih in kulturnih prireditev;
organizacija sejmov in razstav; finančno ra-
čunovodske storitve.

Rg-14425
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01081 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AYI INTERNATIONAL, Podjetje za
trgovino in poslovne storitve, d.o.o., Ko-
per, Dolinska 24/e, Koper, pod vložno št.
1/04506/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
razširitev dejavnosti, vpis zastopnika, spre-
membo omejitve zastopnika ter uskladitev
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5830095
Firma: AYI INTERNATIONAL, Pod-

jetje  za  trgovino  in  poslovne  storitve,
d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Ferrarska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jurman Aldo, Koper, Do-

linska 24/e, vstop 15. 1. 1993, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurman Irina, izstop 18. 5. 1994; Alessio
Lauro, Koper, Benčičeva 7, vstop 18. 5.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Volk Jože, Koper, Prisoje 8, vs-
top 18. 5. 1994, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Jur-
man Aldo, Koper, Dolinska 24/e, razrešen
kot direktor brez omejitev 18. 5. 1994 in
imenovan 18. 5. 1994 kot direktor, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, razen glede ods-
vojitve ali obremenitve nepremičnin, skle-
nitve hipotekarne pogodbe, sprejema me-
nične ali poroštvene zaveze in odpusta dol-
ga ter sklenitve pravnega posla, ki presega
znesek 10.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve posla, za kar potrebuje so-
glasje skupščine družbe; direktor Alessio
Lauro, imenovan 18. 5. 1994, Koper, Benči-
čeva 7, zastopa družbo brez omejitev, razen
glede odsvojitve ali obremenitve nepremič-
nin, sklenitve hipotekarne pogodbe, spreje-
ma menične ali poroštvene zaveze in odpu-
sta dolga ter sklenitve pravnega posla, ki
presega znesek 10.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve posla, za kar potre-
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buje soglasje skupščine družbe; direktor
Volk Jože, imenovan 18. 5. 1994, Koper,
Prisoje 8, zastopa družbo brez omejitev, ra-
zen glede odsvojitve ali obremenitve nepre-
mičnin, sklenitve hipotekarne pogodbe,
sprejema menične ali poroštvene zaveze in
odpusta dolga ter sklenitve pravnega posla,
ki presega znesek 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posla, za kar po-
trebuje soglasje skupščine družbe.

Dejavnosti družbe se razširijo z nasled-
njimi: gostinske storitve nastanitve; leasing
posli z neprehrambenimi proizvodi;
proizvodnja vseh vrst čistil, pralnih praš-
kov, kozmetičnih sredstev.

Dejavnosti družbe so od sedaj naslednje:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredništvo, špe-
dicija, agencijske storitve, zastopanje ter ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
storitev; prevoz blaga in oseb v cestnem
prometu; gostinske storitve s prehrano; po-
pravila in servisiranje strojev in naprav; po-
pravila, vzdrževanje in napeljava vodovod-
nih, kanalizacijskih, električnih in gradbe-
nih instalacij; instalacijska in druga dela v
gradbeništvu; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; turistična agencija; preva-
janje iz tujih in v tuje jezike; menjalniški
posli; organizacijske, administrativne, eko-
nomske, finančne, računovodske in druge
poslovne storitve in svetovanje; gostinske
storitve nastanitve; leasing posli z nepre-
hrambenimi proizvodi; proizvodnja vseh
vrst čistil, pralnih praškov, kozmetičnih
sredstev.

Rg-14426
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00633 z dne 4. 5. 1995 pri sujektu vpisa
FORMATEN, podjetje za trgovino, turi-
zem in marketing, d.o.o., Majcni, Majcni
5, Sežana, pod vložno št. 1/03054/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5625467
Firma: FORMATEN, podjetje za trgo-

vino, turizem in marketing, d.o.o., Majcni
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Forca Marjučka, Seža-

na, Majcni 5, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14427
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01117 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TGT JAME, Turizem, gostinstvo,
transport, d.o.o., Zavrhek, Zavrhek 9,
Vremski Britof, pod vložno št. 1/03521/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
razširitev dejavnosti, spremembo zastopni-
kov ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5679265
Firma: TGT JAME, Turizem, gostins-

tvo, transport, d.o.o., Zavrhek
Osnovni kapital: 7,865.000 SIT

Ustanoviteljica: Škrlj Lidija, Divača,
Kettejeva 4, vstop 1. 9. 1992, vložek
7,865.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Škrlj Brigita, razrešena 23. 5. 1994;
direktor Škrlj Jože, imenovan 23. 5. 1994,
Divača, Kettejeva 4, zastopa družbo brez
omejitev; Škrlj Lidija, imenovana 23. 5.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: storitve enostavnejših fizičnih del v
gradbeništvu; prekladalne in druge pripada-
joče storitve v lukah, pristaniščih, železniš-
kih postajah in drugih mestih, ki obsegajo
prekladanje, sortiranje, nakladanje in druga
manipulativna dela z blagom; kmetijske sto-
ritve za rastlinsko proizvodnjo in kmetijsko
živinorejo; storitve vzdrževanja, gojitve,
varstva in izkoriščanja gozdov ter vzdrže-
vanja gozdnih prometnic in gozdni trans-
port z motornimi vozili; vzdrževanje snage
v mestih in naseljih ter druge storitve na
področju komunalne dejavnosti (razen eno-
stavna fizična dela).

Dejavnost je odslej: cestni transport bla-
ga; trgovina na drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; trgovina na debelo z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; gostin-
ske storitve prehrane in prenočišča; druge
gostinske storitve (kavarne, točilnice, bari,
krčme in podobno); posredovanje in zasto-
panje, agencijske in komisijske storitve v
prometu blaga in storitev; turistično posre-
dovanje in turistične agencije; zastopanje
pravnih oseb (razen odvetniškega); izvaja-
nje gradbenih del nizkih gradenj z gradbeno
mehanizacijo; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; storitve enostavnejših fizičnih
del v gradbeništvu; kooperacijski posli v
zvezi z dejavnostjo družbe; prekladalne in
druge pripadajoče storitve v lukah,
pristaniščih, železniških postajah in drugih
mestih, ki obsegajo prekladanje, sortiranje,
nakladanje in druga manipulativna dela z
blagom; kmetijske storitve za rastlinsko
proizvodnjo in kmetijsko živinorejo;
vzdrževanje snage v mestih in naseljih ter
druge storitve na področju komunalne de-
javnosti (razna enostavna fizična dela); iz-
voz in uvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; maloobmejni promet; posredovanje in
zastopanje v mednarodnem prometu blaga
in storitev; izvajanje investicijskih del v tu-
jini.

Rg-14428
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01120 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PRIMAJ – trgovina, d.o.o., Sežana,
Kettejeva  8,  Sežana,  pod  vložno  št.
1/04226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5766818
Firma: PRIMAJ – trgovina, d.o.o., Se-

žana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Udovič Majda, Sežana,

I. tankovske brigade 2, vstop 10. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-14429
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01170 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
FULL POINT – Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Vojkovo nabrežje 23, Koper, pod vložno št.
1/01462/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo omejitev zastopnika ter
uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5410606
Firma:  FULL POINT  –  Trgovinsko

podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dallia Costa in Schirato

Angela, Bassano del Grappa, Via Monte Ve-
rena 22/g, vstop 15. 6. 1990, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Knez Mladen, Strunjan, Strunjan 86, vstop
15. 6. 1990, vložek 450.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Knez
Mladen, razrešen 19. 5. 1994 kot direktor,
ki je zastopal družbo z omejitvami in po-
novno imenovan za direktorja 19. 5. 1994,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14431
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01181 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TELMONT, podjetje za inženiring
in   montažo   telefonskega   kabelskega
omrežja, d.o.o., Koper, Kampel 12, sedež:
Kampel  12,  Koper,  pod  vložno  št.
1/01208/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodaskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5366208
Firma: TELMONT, podjetje za inženi-

ring in montažo telefonskega kabelskega
omrežja, d.o.o., Koper, Kampel 12

Osnovni kapital: 20,016.000 SIT
Ustanovitelja: Hrvatin Marinko, Koper,

Kampel 12 in Čok Vladimir Koper, C. na
Markovec 12, oba vstopila 26. 1. 1990, vlo-
žila po 10,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14432
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01188 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AADD, Podjetje za marketing, turizem in
gostinstvo, d.o.o., Portorož, Senčna pot 85,
Portorož, pod vložno št. 1/02405/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5616794
Firma: AADD, Podjetje za marketing,

turizem in gostinstvo, d.o.o., Portorož
Osnovni kapital: 1,714.000 SIT
Ustanovitelj: Dekorti Dragotin, Portorož,

Senčna pot 85, vstop 17. 10. 1990, vložek
1,714.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14433
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/01193 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
TEAM COMMERCE, Trgovina, inženi-
ring in posredovanje, d.o.o., Koper, Pot v
gaj 18, Koper, pod vložno št. 1/00921/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5334047
Firma: TEAM COMMERCE, Trgovi-

na, inženiring in posredovanje, d.o.o., Ko-
per

Osnovni kapital: 3,950.000 SIT
Ustanovitelj: Savin Zvonimir, Koper, Pot

v gaj 18, vstop 8. 12. 1989, vložek 3,950.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14434
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01218 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
TEHNIKA, gradbeništvo, inženiring, tr-
govina, d.o.o., Lucija, Seča 43, sedež: Lu-
cija,  Seča  43,  Portorož,  pod  vložno  št.
1/03492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676045
Firma: TEHNIKA, gradbeništvo, inže-

niring, trgovina, d.o.o., Lucija, Seča 43
Osnovni kapital: 2,607.500 SIT
Ustanoviteljica: Knez Emilija, Portorož,

Lucija, Seča 43, vstop 10. 7. 1992, vložek
2,607.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14435
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01226 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ČUK, gostinstvo, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., Pot k Pivki 4, Postojna, pod
vložno št. 1/03343/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 565062300
Firma: ČUK, gostinstvo, trgovina in za-

stopanje, d.o.o., Pot k Pivki 4, Postojna
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolič David, Postojna,

Pivška 1, vstop 10. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14438
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01329 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
MAI  –  Zunanja  in  notranja  trgovina,
d.o.o., Izola, Morova ulica, št. 6a, Izola,
pod vložno št. 1/02100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5495857
Firma: MAI – Zunanja in notranja tr-

govina, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelj: Mahne Alojz, Izola, Ulica

Alojza Valenčiča 1, vstop 1. 2. 1991, vlo-
žek 1,900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14441
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01376 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AMAX, proizvodnja, izvoz, uvoz, d.o.o.,
Vilfanova  40,  Portorož,  pod  vložno  št.
1/01539/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5420849
Firma: AMAX, proizvodnja, izvoz in

uvoz, d.o.o., Vilfanova 40, Portorož
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanovitelj: Majkus Anton, Portorož,

Vilfanova 40, vstop 25. 5. 1990, vložek
1,691.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14442
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01377 z dne 15. 5. 1995 pod št. vložka
1/04906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz Temeljnega sodišča Nova
Gorica, spremembo firme in sedeža ter us-
kladitev ustanovnega akta z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5821304
Firma: AKT – podjetje za kulturne de-

javnosti, d.o.o., Razdrto 3, Razdrto
Skrajšana firma: AKT, d.o.o., Razdrto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hruševje, Razdrto 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Požar Štefanija in Požar

Igor, oba Prestranek, Matenja vas 80, vsto-
pila 13. 12. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14443
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01415 z dne 15. 5. 1995 pod št. vložka
1/04907/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz Temeljnega sodišča Nova
Gorica, spremembo firme in sedeža ter us-
kladitev ustanovnega akta z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5821363
Firma: TRK – inženiring in trgovina,

d.o.o., Razdrto 3, Razdrto
Skrajšana firma: TRK, d.o.o., Razdrto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hruševje, Razdrto 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rep Boris in Ziherl Zvon-

ka, oba iz Postojne, Rožna ulica 6, vstopila
13. 12. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-14445
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01363 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
WIGOR, storitve, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Koper, Pobeška cesta 7, Koper, pod
vložno št. 1/01205/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5390699
Firma: WIGOR, storitve, trgovina in

zastopanje, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Šircelj Igor, Koper, Pobeš-

ka cesta 7, vstop 11. 1. 1990, vložek
1,632.000, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14446
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01459 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  SKAVT  –  Izdelava  predmeto v  iz
tekstila in drugih materialov ter trgovina,
d.o.o., Izola, Jagodje 36a, Izola, pod vlož-
no št. 1/01456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5409713
Firma: SKAVT – Izdelava predmetov

iz tekstila in drugih materialov ter trgovi-
na, d.o.o., Izola

Osnovni kapital: 1,998.900 SIT
Ustanovitelj: Pavčič Marjan-Peter, Izo-

la, Jagodje 36a, vstop 20. 7. 1990, vložek
1,998.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14447
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01468 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
PROMER,  trgovina  in  storitve,  d.o.o.,
Izola, Malija 23a, Izola, pod vložno št.
1/04370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, dopolnitev dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5794536
Firma: PROMER, trgovina in storitve,

d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markuža Igor in Markuža

Zofija, oba iz Izole, Malija 23a, vstopila 20.
4. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dopolni se dejavnost družbe za:
proizvodnja merilnih naprav in namenskih
strojev; projektiranje in konstruiranje me-
rilnih naprav in namenskih strojev za avto-
matizacijo podjetij; trgovina na debelo in
drobno v tranzitu oziroma za znanega kup-
ca; opravljanje servisne dejavnosti na tere-
nu; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi proizvodi iz vseh trgovskih strok; inže-
niring.

Dejavnosti družbe so odslej: komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev (agencija, komisija in po-
sredništvo); trgovina z neživilskimi proizvo-
di na debelo; trgovina na debelo in drobno z
delikatesno opremo in z merilnimi naprava-
mi; storitve popravila, servisiranja in vzdr-
ževanja delikatesne opreme; storitve popra-
vila, servisiranja in vzdrževanja merilnih na-
prav; uvoz in izvoz neživilskih proizvodov;
zastopanje domačih podjetij v prometu bla-
ga in storitev; uvoz in izvoz merilnih na-
prav in delikatesne opreme; proizvodnja me-
rilnih naprav in namenskih strojev; projek-
tiranje in konstruiranje merilnih naprav in
namenskih strojev za avtomatizacijo podje-
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tij; trgovina na debelo in drobno v tranzitu
oziroma za znanega kupca; opravljanje ser-
visne dejavnosti na terenu; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi izdelki iz vseh
trgovskih strok; inženiring.

Rg-14448
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01521 z dne 3. 5. 1995 pri subjektu vpisa
TRIM SERVIS, podjetje za storitve in
proizvodnjo, d.o.o., Šepulje, Šepulje 27,
Sežana, pod vložno št. 1/02285/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, razširi-
tev dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5515777
Firma: TRIM SERVIS, podjetje za sto-

ritve in proizvodnjo, d.o.o., Šepulje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Orel Carmela, Trst, Via

Cologna 18 in Macarol Damjana, Sežana,
Šepulje 27, vstopili 21. 6. 1991, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširja z naslednji-
mi dejavnostmi: storitve z gradbeno meha-
nizacijo; prevozne storitve.

Odslej so dejavnosti družbe: pranje, čišče-
nje in barvanje perila in oblačil; izdelava raz-
novrstnih kovinskih izdelkov; proizvodnja
pralne in druge opreme; servisiranje pralne in
čistilne opreme; projektiranje, inženiring in
svetovanje na področju čiščenja odpadnih vo-
da; posredovanje in zastopanje v prometu bla-
ga in storitev; projektiranje, inženiring in sve-
tovanje na področju strojnih instalacij, toplot-
ne tehnike, prezračevanja in hlajenja; računo-
vodstvo – finančne storitve in svetovanje;
servisiranje gradbenih strojev in opreme; sto-
ritve z gradbeno mehanizacijo; prevozne sto-
ritve; trgovina na debelo s prehrambenimi in
neprehrambenimi proizvodi.

Rg-14449
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01531 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
LEX – Farmacevtika in kozmetika, d.o.o.,
Portorož, Med vrtovi 7a, Portorož, pod
vložno št. 1/00810/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5314798
Osnovni kapital: 4,237.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Helena in Lesjak

Klavdij, oba iz Portoroža, Med vrtovi 7a,
vstopila 23. 12. 1989, vložila po 2,118.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14452
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01579 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
BREVIS – šport in trgovina, d.o.o., Seža-
na, Kosovelova 2, Sežana, pod vložno št.
1/04166/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme ter uskladitev ustanovnega ak-
ta z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5785448
Firma: BREVIS ŽIBERNA & RISTIČ

– šport in trgovina, d.n.o., Sežana, Koso-
velova št. 2

Skrajšana firma: BREVIS ŽIBERNA &
RISTIČ, d.n.o., Sežana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Žiberna Jani, Sežana, Ko-
sovelova 2 in Ristič Dragan, Sežana, Ivana
Turšiča 3, vstopila 22. 1. 1993, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-14454
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01743 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AKSIOM, svetovanje in trgovina, d.o.o.,
Postojna, Kolodvorska 5a, Postojna, pod
vložno št. 1/02838/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5577799
Firma: AKSIOM, svetovanje in trgovi-

na, d.o.o., Postojna
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Tušar Tomaž, Postojna,

Kraigherjeva 6, vstop 1. 3. 1994, vložek
301.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tušar Iztok, Postojna, Vojkova 2, vstop 1.
3. 1994, vložek 603.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Mekinda Borut, Postojna, Pre-
komorskih brigad 10, vstop 1. 3. 1994, vlo-
žek 603.200 SIT, odgovornost, ne odgo-
varja.

Rg-14456
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01761 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EMS, pomorsko izvedeništvo in sve-
tovanje, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
23, Koper, pod vložno št. 1/04617/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
družbenika, povečanje vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5822548
Firma: EMS, pomorsko izvedeništvo in

svetovanje, d.o.o., Koper
Ustanovitelja: Kuzmič Milan, Ljubljana,

Vojkova cesta 77 in Eler Ecio, Ankaran,
Hrvatini 223, vstopila 23. 11. 1993, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Pukšič Vesna, izstop 1. 6. 1994.

Rg-14457
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01764 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
VARGAS, Trgovina in računalniške sto-
ritve, d.o.o., Hrvatini, Hrvatini 210/c, An-
karan, pod vložno št. 1/01046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, vstop druž-
benika ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5349761
Firma: VARGAS – Trgovina in raču-

nalniške storitve, d.o.o., Hrvatini

Osnovni kapital: 2,197.300 SIT
Ustanovitelja: Boštjančič Marija, Anka-

ran, Hrvatini 210/c, vstop 17. 1. 1990, vlo-
žek 382.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Boštjančič Tulio, Ankaran, Hrvatini
210/c, vstop 7. 6. 1994, vložek 1,815.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14458
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01818 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MAGRO, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno, d.o.o., Komen, Komen, št.
60, Komen, pod vložno št. 1/01551/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5429617
Firma: MAGRO, trgovsko podjetje na

debelo in drobno, d.o.o., Komen
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cotič Valter, Komen, Škr-

bina 60a in Cotič Zvonko, Komen, Rubije
15, oba vstopila 4. 9. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14459
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01866 z dne 9. 5. 1995 pri subjektu vpisa
SEVER,  Glasbila  in  glasbena  oprema,
d.o.o., Izola, Cankarjev drevored 34, Izo-
la, pod vložno št. 1/00732/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5296714
Firma: SEVER, Glasbila in glasbena

oprema, d.o.o., Izola, Cankarjev drevo-
red 34

Osnovni kapital: 4,069.575,95 SIT
Ustanovitelji: Sever Davorin, Izola, Plen-

čičeva 1, vstop 29. 9. 1989, vložek
1,628.216.95 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sever Loredana, Šmarje, Šmarje 78,
vstop 29. 9. 1989, vložek 1,220.679,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sever Damjana,
Izola, Plenčičeva 1, vstop 8. 6. 1993, vložek
1,220.679,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14460
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01883 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AGMA – trgovina in posredovanje, d.o.o.,
Izola, Drevored 1. maja 3, Izola, pod vlož-
no št. 1/02068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložkov ter razširitev dejavnosti, s temile
podatki:

Matična št.: 5496594
Firma: AGMA – trgovina in posredo-

vanje, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milojkovič Mara, Koper,

Kozlovičeva 13, vstop 27. 12. 1990, vložek
1,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Barukčič Ilija, Koper, Vena Pilona 12, vs-
top 10. 11. 1992, vložek 150.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.
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Dejavnost podjetja se razširi na: vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil.

Dejavnost podjetja odslej je: trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; posredniški, komisijski
in zastopniški posli v prometu blaga in sto-
ritev; prevoz blaga v cestnem prometu;
proizvodnja galanterije iz papirja, lesa, ko-
vine in drugih materialov; storitve svetova-
nja s področja marketinga; storitve reklame
in propagande; menjalniški posli; oddajanje
osebnih avtomobilov v najem rent-a-car;
leasing opreme; oddajanje v najem plovil;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; zastopanje tujih firm, posli
mednarodne špedicije, posredovanje in kon-
signacija; vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil.

Rg-14462
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01970 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KRISTAL, Čistilni servis, d.o.o., Po-
stojna, Ljubljanska 5a, Postojna, pod vlož-
no št. 1/01468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5413079
Firma:   KRISTAL,   Čistilni   servis,

d.o.o., Postojna
Ustanovitelj: Tomažič Franc, izstop

28. 12. 1993; ISS, Servisystem, Storitve in
trgovina, d.o.o., Maribor, Ulica talcev 1, vs-
top 28. 12. 1993, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
mažič Franc, razrešen 28. 12. 1993; direktor
Rajtmajer Bojan, imenovan 28. 12. 1993,
Orehova vas, Slivnica – Ob nadvozu št. 1,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14463
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01971 z dne 12. 5. 1995, pri subjektu
vpisa KRISTAL, Čistilni servis, d.o.o., Po-
stojna, Ljubljanska 5a, Postojna, pod vlož-
no št. 1/01468/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5413079
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ISS, Servisystem, Storitve

in trgovina, d.o.o., Maribor, Ulica talcev 1,
vstop 28. 12. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14464
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02001 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa STAMAR, mednarodna špedicija,
transport in trgovina, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 29/a, Koper, pod vložno št.
1/01818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo naslova družbenika,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5458781
Firma: STAMAR, mednarodna špedi-

cija, transport in trgovina, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 12,055.000 SIT
Ustanovitelja: Bole Stanislav, Koper, Pri-

staniška 43b in Mars Ivan, Koper, Šalara
61, oba vstopila 23. 1. 1991, vložila po
6,027.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14468
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02288 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
RAY – trgovina, transport, turizem,
d.o.o., Koper, Pristaniška 14, Koper, pod
vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5721440
Firma: RAY – trgovina, transport, tu-

rizem, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vehovec Marjan, Koper,

Benčičeva 2, vstop 26. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14470
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02336 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
CAYMAN TOUR, turistična potovalna
agencija, d.o.o., Pristaniška ul. 8, Koper,
pod vložno št. 1/04768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, vs-
top družbenikov, spremembo vložka druž-
benika, vpis prokurista ter spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5852161
Sedež: Koper, Prešernov trg 3
Ustanovitelji: Veble Samo, Veble Spo-

gliarich Ana in Spogliarich Nikola, vsi Ko-
per, Ul. II. prekomorske brigade 30, vstopili
28. 10. 1994, vložili po 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Veble Spogliarich Ana, imenovana
28. 10. 1994.

Rg-14471
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02339 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
VAR, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Co-
na mestne industrije, b. št. Izola, pod vlož-
no št. 1/02692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev ustanovnega akta z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5549990.

Rg-14472
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02369 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
KOMUS, Podjetje za komunalne storitve,
d.o.o., Postojna, Jeršice 3, Postojna, pod
vložno št. 1/02268/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5514517

Firma: KOMUS, Podjetje za komunal-
ne storitve, d.o.o., Postojna, Jeršice 3

Osnovni kapital: 3,726.000 SIT
Ustanovitelja: Poljšak Marjan, Postojna,

Rožna ul. 6 in Čigon Karel, Postojna, Kraig-
herjeva 4b, oba vstopila 10. 6. 1991, vložila
po 1,863.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-14473
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02372 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
FERAL, d.o.o., Podjetje za izdelavo sve-
til, ključavničarskih storitev in zastopniš-
kih dejavnosti z izvozno uvoznimi stori-
tvami, Ankaran, Jadranska cesta 4, An-
karan, pod vložno št. 1/02094/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, vstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, vpis zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5865140
Firma: FERAL, d.o.o., Podjetje za iz-

delavo svetil, Ankaran
Skrajšana firma: FERAL, d.o.o., Anka-

ran
Osnovni kapital: 1,516.292 SIT
Ustanovitelja: Markočič Bruna, vstop

22. 5. 1992, vložek 759.146 SIT in Marko-
čič Stanko, vstop 14. 11. 1994, vložek
757.146 SIT, oba iz Ankarana, Jadranska
cesta 4a, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Markočič Stanko, imenovan 14. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14476
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02748 z dne 9. 5. 1995 pod št. vložka
1/04904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5880661
Firma: KEMIŠPED, – Prometna agen-

cija in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KEMIŠPED, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,629.274 SIT
Ustanovitelja: Hadl Vedrana, Zagreb,

Harambašičeva 34, vstop 19. 12. 1994, vlo-
žek 1,140.482 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Požar Mitja, Izola, Oljčna ulica 3,
Jagodje, vstop 19. 12. 1994, vložek 488.792
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zalokar Zdenko, imenovan 19. 12.
1994, Koper, Oljarska pot 7, Čežarje, zasto-
pa in predstavlja družbo ter sklepa vse po-
godbe v imenu in za račun družbe brez ome-
jitev, razen pogodb o nakupu, prodaji, za-
menjavi ali obremenitvi nepremičnin in kre-
ditnih pogodb, ki jih lahko sklene samo na
podlagi predhodnega sklepa skupščine druž-
be.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 26522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
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2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-15454
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/000614 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EDILING, d.o.o., Koper, Podjetje
za inženirske storitve, Pobeška 45, Koper,
pod vložno št. 1/00818/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5319307
Firma: EDILING, d.o.o., Koper, Pod-

jetje za inženirske storitve
Osnovni kapital: 35,012.000 SIT
Ustanovitelja: Ojo Veselko in Ojo Tatja-

na, oba Koper, Pobeška 45, vstopila 7. 11.
1989, vložila po 17,506.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-15460
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01220 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BEMA, podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino, zastopanje, posredovanje
in storitve, d.o.o., Štorje, Štorje 41, Seža-
na, pod vložno št. 1/04148/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5635098
Firma: BEMA, podjetje za notranjo in

zunanjo trgovino, zastopanje, posredova-
nje in storitve, d.o.o, Štorje

Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanovitelj: Bevčič Matjaž, Sežana,

Štorje 41, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,584.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15462
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01252 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BISTRA – Finančne, knjigovodske
in  komercialne  storitve,  d.o.o.,  Dekani,
Dekani  217,  Dekani,  pod  vložno  št.
1/04009/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5742854
Firma: BISTRA – Finančne, knjigovod-

ske in komercialne storitve, d.o.o., Dekani
Osnovni kapital: 1,738.800 SIT
Ustanoviteljica: Furlanič Adrijana, De-

kani, Dekani 217, vstop 3. 3. 1993, vložek
1,738.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15465
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01267 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa C & C, trgovina, gostinstvo, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Sveto, Sveto št. 68/a, Komen,
pod vložno št. 1/04682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5835500
Firma:  C  &  C,  trgovina,  gostinstvo,

uvoz-izvoz, d.o.o., Sveto
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Colja Ingrid, Sežana, Da-

ne 11 in Colja Klavdija, Komen, Sveto 68/a,
obe vstopili 26. 6. 1993, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-15468
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01279 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EK, d.o.o., trgovina in zastopstvo,
Koper, Vanganelska 83, Koper, pod vlož-
no št. 1/02820/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5569729
Firma: EK, d.o.o., trgovina in zastops-

tva Koper
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Krtelj Emil, Koper, Vanga-

nelska 83, vstop 11. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15469
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01285 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRIAD – proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Koper, Kampel, št. 3/f,
Koper, pod vložno št. 1/02722/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, spremembo zastop-
nika ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Firma: TRIAD – proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Koper

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Casarin Giorgio, Villa Del

Conte (PD), Via Aldo Moro 17, vstop 11.
12. 1991, vložek 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bubnič Alan, izstop
12. 3. 1993; Bažec Beti, Črni Kal, Črni Kal
15/b, vstop 18. 10. 1993, vložek 450.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Casa-
rin Giorgio, razrešen 28. 2. 1994; direktorica
Bažec Beti, imenovana 28. 2. 1994, zastopa
in predstavlja družbo ter sklepa vse pogodbe
v imenu in za račun družbe le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine ali v sopodpi-
su s predsednikom skupščine družbe.

Rg-15471
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01303 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  FIDEMAR,  trgovsko  podjetje,
d.o.o.,  Koper,  Repičeva  4,  Koper,  pod
vložno št. 1/01190/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, povečanje osnovnega kapi-
tala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5371171
Firma: FIDEMAR, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: FIDEMAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.556 SIT
Ustanovitelj: Knez Marjan, Koper, Cesta

I. istrske brigade 97/a, vstop 12. 9. 1991,
vložek 1,507.556 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bevk Ivo, izstop 14. 5. 1994; Kun-
stelj Tomaž, izstop 14. 5. 1994.

Rg-15474
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01315 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BRIOŠ, proizvodnja kruha in sla-
ščic ter trgovina, d.o.o., Zagorje, Zagorje
11d, Pivka, pod vložno št. 1/04216/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5773644
Firma: BRIOŠ, proizvodnja kruha in

slaščic ter trgovina, d.o.o., Zagorje
Osnovni kapital: 1,651.225 SIT
Ustanovitelj: Posega Miroslav, Pivka,

Zagorje 11d, vstop 8. 6. 1993, vložek
1,651.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15476
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01380 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BAN – Trgovina, marketing in sto-
ritve, d.o.o., Izola, Cankarjev drevored 4,
Izola, pod vložno št. 1/04251/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5779723
Firma: BAN – Trgovina, marketing in

storitve, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kofol Nevjo, Dekani, Ri-

žana 21; Sedmak Zvonko, Koper, Podbrež-
na 12 in Humar Janko, Koper, Dolinska 6/e,
vsi vstopili 27. 5. 1993, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-15478
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/01412 z dne 22. 5. 1995 pri subjektu
vpisa WORLDCAF import-export, pra-
žarna in trgovina s kavo, d.o.o., Križ, Križ
263, Sežana, pod vložno št. 1/02583/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo dejavnosti ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5538068
Firma:  WORLDCAF,  import-export,

pražarna in trgovina s kavo, d.o.o., Križ
Osnovni kapital: 8,405.551,50 SIT
Ustanovitelji: Milič Tomaž, Sežana, Križ

263, vstop 25. 10. 1991, vložek 1,679.755
SIT, odgovornost: ne odgovarja; CREM-
CAFFE, S.R.L., Italia, Via Pigafetta 6/1,
Trst, vstop 25. 10. 1991, vložek
4,287.690,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Milič Aljoša, Italia, Borgo Grotta 6,
Trst, vstop 25. 10. 1991, vložek 2,438.106
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe: 6. točka pogodbe se
spremeni, tako da se na novo glasi: prevoz
blaga v cestnem prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi:
proizvodnja začimb, kavovine in drugih ži-
vilskih proizvodov – praženje kave; trgovi-
na na debelo z neprehrambenimi proizvodi;
trgovina na debelo s prehrambenimi
proizvodi; trgovina na drobno z neprehram-
benimi proizvodi; trgovina na drobno s pre-
hrambenimi proizvodi; prevoz blaga v cest-
nem prometu; agencijske, posredniške, za-
stopniške in komisijske storitve v blagov-
nem prometu; uvoz in izvoz neprehrambenih
proizvodov; uvoz in izvoz prehrambenih
proizvodov; uvoz in izvoz blaga in storitev
po sporazumih o maloobmejnem prometu z
Republiko Italijo; posredovanje in zastopa-
nje v prometu blaga in storitev s tujino.

Rg-15481
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01485 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa CENTRUM, organizacija transpor-
ta, prevoz in špedicija, d.o.o., Vilharjeva
12, Postojna, sedež: Vilharjeva 12, Postoj-
na, pod vložno št. 1/00875/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5321972
Firma: CENTRUM, organizacija trans-

porta, prevoz in špedicija, d.o.o., Vilhar-
jeva 12, Postojna

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Vovk Vanda, Postojna,

Franca Smrduja 9, vstop 28. 1. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15483
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01581 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KRASINOX, d.o.o., kovinsko prede-
lovalna dejavnost in trgovina, Kazlje, Se-
žana,  sedež:  Kazlje  21,  Sežana,  pod
vložno št. 1/03719/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5712092
Firma:  KRASINOX,  d.o.o.,  kovinsko

predelovalna dejavnost in trgovina, Kaz-
lje, Sežana

Osnovni kapital: 1,710.000 SIT
Ustanovitelja: Trbižan Pavel in Trbižan

Nataša, oba iz Sežane, Kazlje 21, vstopila
25. 11. 1992, vložila po 855.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-15484
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01724 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PIA – poslovno svetovanje, posred-
ništvo in promet nepremičnin, d.o.o., Ko-
per, Ferrarska 14, Koper, pod vložno št.
1/02389/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, druž-
benikov in poslovnih deležev, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, spremembo ti-
pa zastopnika ter uskladitev aktov s temile
podatki:

Matična št.: 5529484
Firma: PIA – poslovno svetovanje, po-

sredništvo in promet nepremičnin, d.o.o.
Skrajšana firma: PIA – d.o.o.
Sedež: Ankaran, Kolomban 38/d
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanoviteljica: Kondič Baraga Vlasta,

Ankaran, Kolomban 38d, vstop 17. 10. 1990,
vložek 1,559.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Baraga Bogomir, izstop 3. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bara-
ga Bogomir, razrešen 3. 6. 1994.

Rg-15486
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01757 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ABF – proizvodni inženiring in tr-
govina, d.o.o., Izola, Stanovanjsko obrt-
na cona, Izola, pod vložno št. 1/02726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5552389
Firma: ABF – proizvodni inženiring in

trgovina, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 1,518.232,80 SIT
Ustanovitelj: Benčič Franko, Izola, Tovar-

niška ulica 9, vstop 26. 12. 1991, vložek
1,518.232,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15487
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01779 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PRO FAST, svetovanje, projektira-
nje, inženiring in turizem, d.o.o., Porto-
rož, Sončna pot 30, Portorož, pod vložno
št. 1/03100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
kov, spremembo zastopnikov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5625319
Firma: PROJEKT 30, svetovanje, pro-

jektiranje, inženiring in turizem, d.o.o.,
Portorož

Skrajšana firma: PROJEKT 30, d.o.o.,
Portorož

Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelja: Nučič Janez in Stroj Nu-

čič Bojana, oba iz Portoroža, Sončna pot 30,
vstopila 26. 5. 1992, vložila po 925.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; FAST, d.o.o.,
Piran, izstop 25. 5. 1994; Balič Fabe Zvez-
da, izstop 25. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Balič Fabe Zvezda, razrešena 19. 5.
1994.

Rg-15488
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01861 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PROMOCIJA, Podjetje za telefon-
sko oglaševanje in trgovina, d.o.o., Ko-
per,  Vojkovo  nabrežje  30,  Koper,  pod
vložno št. 1/04659/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5831334
Firma: PROMOCIJA, Podjetje za tele-

fonsko oglaševanje in trgovino, d.o.o., Ko-
per

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škapin Charles, razrešen 21. 6. 1994;
direktor Marušič Valter, imenovan 21. 6.
1994, Izola, Strma pot 2, zastopa družbo z
omejitvijo, da sme sklepati samostojno po-
sle do višine vrednosti 10.000 DEM, nad to
vrednostjo pa le s soglasjem in ob sopodpi-
su pomočnika direktorja, svetovalca direk-
torja ali družabnika družbe ter ne sme kupo-
vati, prodajati, menjati ali odsvojiti nepre-
mičin, prevzemati meničnih obvez in hipo-
tekarnih kreditov, prevzemati poroštev,
sodelovati z drugimi družbami, ki so usta-
novljene, ali se ustanavljajo kot vlagatelj,
ali opravljati kakršnihkoli bančnih poslov
brez predhodnega soglasja skupščine druž-
be v obliki pisnega sklepa.

Rg-15489
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01828 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRANSKOP – Trgovsko in špedicij-
sko podjetje, d.o.o., Koper, Ferrarska 12,
Koper, pod vložno št. 1/02554/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5534305
Firma: TRANSKOP – Trgovsko in špe-

dicijsko podjetje, d.o.o, Koper
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30/a
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poropat Marijan, razrešen 6. 6. 1994;
direktorica Dodič Nataša, imenovana 6. 6.
1994, Koper, Sergeja Mašere 1, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-15495
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02129 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SAMPO – navtična oprema in mor-
ska hrana – export-import, d.o.o., Piran,
Gregorčičeva  53,  Piran,  pod  vložno  št.
1/01233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in zastopni-
ka ter pripojitev k družbi ETIGRAF – pod-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 3 – 25. I. 1996 Stran 155

jetje za marketing, tisk in dizajn, d.o.o., Pi-
ran s temile podatki:

Matična št.: 5381509
Firma: SAMPO – navtična oprema in

morska hrana – export-import, d.o.o., Pi-
ran

Ustanovitelj: Krevatin Robert, izstop 11.
7. 1994; Senčar Gorazd, izstop 11. 7. 1994;
Senčar Tončka, izstop 28. 7. 1994; ETI-
GRAF – podjetje za marketing, tisk in diz-
jan, d.o.o., Piran, Gregorčičeva 53, vstop
28. 7. 1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krevatin Robert, razrešen 11. 7. 1994;
Senčar Gorazd, razrešen 11. 7. 1994; direk-
torica Senčar Tončka, imenovana 11. 7.
1994, Piran, Gregorčičeva 53, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-15496
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02130 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ETIGRAF – podjetje za marketing,
tisk in dizajn, Gregorčičeva 53, Piran, pod
vložno št. 1/03810/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov in deleža, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev ustanovnih aktov ter
pripojitev družbe SAMPO, d.o.o., Piran s
temile podatki:

Matična št.: 5723175
Firma: ETIGRAF – podjetje za marke-

ting, tisk in dizajn, d.o.o.
Skrajšana firma: ETIGRAF, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,515.450 SIT
Ustanoviteljica: Senčar Tončka, Piran,

Gregorčičeva 53, vstop 4. 9. 1992, vložek
1,515.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miketek Stevo, izstop 22. 6. 1994.

Rg-15497
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02182 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa LUANI – Zunanja in notranja trgo-
vina, d.o.o., Koper, Ob ogrlici b. št., Ko-
per, pod vložno št. 1/02104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5515289
Sedež: Koper, Cesta Zore Perello – Go-

dina 2.

Rg-15502
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03237 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa REA, trgovsko podjetje, d.o.o., An-
karan, Hrvatini 53a, sedež: Hrvatini 53a,
Ankaran, pod vložno št. 1/01015/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev in zastop-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, razširitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5340985
Firma: REA, inženiring gasilne opreme

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma. REA, d.o.o.
Sedež: Koper, Mladinska 7

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupancich Anna, izstop 23.

5. 1994; Stipancich Edi, izstop 23. 5. 1994;
Bonin Darko, Koper, Prisoje 5, vstop 14.
10. 1991, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ferro Paolo, Trst, Via
dell’Eremo 239/2, vstop 23. 12. 1994, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Godnič Albert, Izola, Ferda Bidovca 4,
vstop 23. 12. 1994, vložek 300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dendi in Ferro
Gabriella, Trst, Via Lazzaretto Vechio 7,
vstop 23. 12. 1994, vložek 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-
pancich Anna, razrešena 23. 5. 1994; Sti-
pancich Edi, razrešen 23. 5. 1994; direktor
Bonin Darko, razrešen 23. 12. 1994; Bonin
Darko, Koper, Prisoje 5, razrešen 23. 12.
1994 kot direktor brez omejitev in imeno-
van za direktorja 24. 12. 1994, ki kot pred-
sednik uprave zastopa družbo posamično z
neomejenimi pooblastili, razen v naslednjih
zadevah: sprejemanja, izdajanja in avalira-
nja menic, nakupa, prodaje ali zamenjave
nepremičnin družbe, ustanavljanja hipotek
in drugih stvarnih in realnih bremen na pre-
moženju družbe, kjer je potrebno predhod-
no soglasje skupščine; za posle iz registrira-
ne dejavnosti družbe, ki presegajo vrednost
10,000.000 SIT, kjer je potrebno predhodno
soglasje uprave; za posle, ki niso posli iz
registrirane dejavnosti družbe, kjer je po-
trebno predhodno soglasje uprave, od teh
poslov pa ima pooblastilo za sklepanje eno-
stavnih finančnih poslov do 1,500.000 SIT;
član uprave Ferro Paolo, imenovan 24. 12.
1994, Trst, Via dell’Eremo 239/2, zastopa
družbo posamično z neomejenimi poobla-
stili, razen v naslednjih zadevah: sprejema-
nja, izdajanja in avaliranja menic, nakupa,
prodaje ali zamenjave nepremičnin družbe,
ustanavljanja hipotek in drugih stvarnih in
realnih bremen na premoženju družbe, kjer
je potrebno predhodno soglasje skupščine;
za posle iz registrirane dejavnosti družbe, ki
presegajo vrednost 10,000.000 SIT, kjer je
potrebno predhodno soglasje uprave; za po-
sle, ki niso posli iz registrirane dejavnosti
družbe, kjer je potrebno predhodno soglasje
uprave, od teh poslov pa ima pooblastilo za
sklepanje enostavnih finančnih poslov do
1,500.000 SIT.

Dejavnost se razširi na: servisiranje ga-
silnih aparatov in naprav za gašenje.

Dejavnost je odslej: industrijski inženi-
ring; konstrukcija prototipov in naprav za
gasilske namene; servisiranje gasilnih apa-
ratov in naprav za gašenje; trgovina na de-
belo in drobno, v tranzitu ter komisijski pro-
daja; posredovanje in zastopanje v doma-
čem in zunanjetrgovinskem prometu; prire-
janje sejmov in razstav; servisiranje,
vzdrževanje in popravila cestnih motornih
vozil, kompresorjev ter sestavnih delov in
opreme za cestna motorna vozila; rent-a-car
in taksi služba; leasing cestnih motornih vo-
zil; nakup in prodaja ter posredovanje pri
prometu premičnin in nepremičnin; zasto-
panje tujih podjetij; zunanja trgovina z živi-
li in neživilskimi proizvodi.

Rg-15506
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00173 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa INTERFIN, svetovanje in opravlja-
nje finančnih poslov, d.o.o., Koper, Voj-
kovo nabrežje 32, Koper, pod vložno št.
1/01062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenika, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo zastopnikov – vpis pro-
kure s temile podatki:

Matična št.: 5350581
Sedež: Koper, Pristaniška 8
Ustanovitelj: Sklad Rrepublike Sloveni-

je za razvoj, d.d., izstop 11. 12. 1994; In-
fond-Stolp, d.d., Maribor, Trg svobode 6,
vstop 12. 12. 1994, vložek 1,280.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kragelj Igor, Benčičeva 12, Koper
razrešen kot direktor 31. 12. 1994 in imeno-
van kot prokurist 1. 1. 1994; direktorica
Žitko Sonja, imenovana 1. 1. 1995, Koper
Vanganel 63, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Ždralič Žarko, imenovan 1. 1.
1995, Koper, Rozmanova 12.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 5170 Druga trgovina na debelo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Rg-15508
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00221 z dne 23. 5. 1995 pod št. vložka
1/04909/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894263
Firma: FC – MODUL, moduli, vibra-

cijska tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: FC – MODUL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani, Dekani 220
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: FC – GROUP, projektira-

nje, proizvodnja, montaža in trgovina spe-
cialnih strojev in naprav, d.o.o. Dekani, De-
kani 220, vstop 25. 1. 1995, vložek 735.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korasa
Bruno, Ankaran, Lazaret 5, vstop 25. 1.
1995, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jerman Marjan, Ankaran, Vla-
hovičeva 11, vstop 25. 1. 1995, vložek
43.995 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toškan Zdravko, Dekani, Dekani 220, vs-
top 25. 1. 1995, vložek 43.995 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sabalič Klavdij,
Ljubljana, Dolenjska cesta 156, vstop 25. 1.
1995, vložek 43.995 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ugrin Franko, Koper, Cesta na
Markovec 31, vstop 25. 1. 1995, vložek
33.015 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korasa Bruno, imenovan 25. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
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nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2995 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 51461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-15509
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00274 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ETIGRAF – podjetje za marketing,
tisk in dizajn, d.o.o., Gregorčičeva 53, Pi-
ran, pod vložno št. 1/03810/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti – uskladitev s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5723175
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska

propaganda; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo.

Rg-15511
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00439 z dne 25. 5. 1995 pod št. vložka
1/04912/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5897688
Firma: INTERNATIONAL TRADING

LEATHER, izvoz – uvoz, trgovina in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INTERNATIONAL
TRADING LEATHER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 1,563.820 SIT
Ustanovitelj: Ingleow Limited, Isle of

Man, 19 Peel Road, vstop 10. 1. 1995, vlo-
žek 1,563.820 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Benussi Lorna, imenovana 10. 1.
1995, Izola, Oktobrske revolucije 10a, za
sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad
10.000 SIT potrebuje soglasje ustanovite-
lja.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in prede-
nje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja šiva-
lnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svi-
le; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n. 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in obdelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
ni preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-15512
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00457 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu

vpisa BEN-SPEEDY, trgovinsko podjetje,
d.o.o., Tumova 12, Koper, pod vložno št.
1/03851/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, spremembo dejavnosti – uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5727073
Osnovni kapital: 16,500.000 SIT
Ustanovitelj: Benčič Miro, Koper, Man-

žan 13, vstop 4. 3. 1994, vložek 16,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finanči zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem
d.n.;7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16567
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/01347 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ANŠPED, podjetje za promet in sto-
ritve, d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje 2,
Ilirska Bistrica, sedež: Zarečje 2, Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/04279/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskla-
ditev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5782163
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Rolih Andreja, Ilirska

Bistrica, Zarečje 2, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16583
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02034 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa NEONPLAST – Vizualne komuni-
kacije, trgovina, inženiring, d.o.o., Koper,
Ul.  15.  maja  2,  Koper,  pod  vložno  št.
1/02676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5557003
Osnovni kapital: 5,730.000 SIT
Ustanovitelji: Dilica Vlado, Koper, Kve-

drova 16; Klobasa Drago, Koper, Kvedrova
14; Praprotnik Vid, Koper, S. Mašere 5; Čmaj
Jožef, Dekani, Dekani 309; Babič Darjo, Ko-
per, S. Mašere 3; Brlec David, Koper, Dolin-
ska 23, vsi vstopili 3. 12. 1991, vložili po
955.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

KRŠKO

Rg-3605
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00042 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa LIBRETA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, zastopanje in svetovanje,
d.o.o., Sevnica, Cankarjeva 1, sedež: Can-
karjeva 1, Sevnica, pod vložno št.
1/03647/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5428041
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Drobne Zoran, Sevnica,

Hermanova 32, vstopil 20. 9. 1990, in Peter-
nel Jožef, Sevnica, Drožanje 22, vstopil 3.
2. 1994 – vložila po 761.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3606
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02110 z dne 6. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TIM, inženiring in trgovina,
Leskovec, d.o.o., sedež: Anke Salmič 58a,
Leskovec, pod vložno št. 1/02961/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5740819
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žokalj Stanko, Leskovec,

Anke Salmič 58a, vstop 4. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-3607
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00099 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTEGROIL, trgovsko, uvoz-
no-izvozno podjetje z naftnimi derivati,
d.o.o., Brežice, sedež: Marof 7, Brežice,
pod vložno št. 1/03744/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5596483
Ustanovitelji: Jurman Tomislav, Dobo-

va, Sela 3a, vstopil 13. 11. 1994, Cetin Vik-
tor, Brežice, Marof 7, vstopil 14. 11. 1994,
in Jurkas Dušan, Dobova, Rigonce 8, vsto-
pil 14. 11. 1995 – vložili po 523.933 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Jurman Tomislav, imenovan 13. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnik direktorja; družbenik Cetin Viktor,
imenovan 14. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnik direktorja; direktor
Jurkas Dušan, imenovan 14. 11. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot direktor.

Rg-3608
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01845 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa BILANS, storitve in trgovina,
d.o.o., Artiče, sedež: Dolenja vas 29, Arti-
če, pod vložno št. 1/03113/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5746914
Osnovni kapital: 1,510.071 SIT
Ustanoviteljica: Kovačič Eva, Artiče,

Dolenja vas 29, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,510.071 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3609
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01978 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEFISTO, obdelava tiskanih
vezij in trgovina, Brežice, d.o.o., sedež:
Pešpot  38,  Brežice,  pod  vložno  št.
1/01747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5484111
Osnovni kapital: 1,506.171 SIT
Ustanovitelji: Šetinc Nataša, Medvode,

Klanska ulica 15, vstop 20. 10. 1990, vlo-
žek 385.000 SIT, Šetinc Marija, Brežice,
Pešpot 38, vstop 20. 10. 1990, vložek
440.000 SIT, Šetinc Milan, Brežice, Pešpot
38, vstop 1. 6. 1994, vložek 681.171 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-3610
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00140 z dne 6. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SENEX, trgovsko proizvodno
podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Lapajne-
tova 8, Krško, pod vložno št. 1/01926/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5533341
Osnovni kapital: 1,778.000 SIT

Ustanoviteljica: Rajčič Snežana, Krško,
Lapajnetova 8, vstop 31. 5. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, nehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, insta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z

ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 3110 Proizvod-
nja elektromotorjev, generatorjev in trans-
formatorjev; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
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oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka.

Rg-3611
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02259 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELCOM, proizvodnja in trgovi-
na, Boštanj, d.o.o., sedež: Boštanj 115, Bo-
štanj, pod vložno št. 1/03487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in osebe, pooblaščene za
zastopanje, ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5805481
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Capan Darko, Karlovac,

Hrvaška, Riječka 38, vstop 14. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Capan Darko, razrešen 28. 8. 1994;
direktor Prus Ivan, Boštanj, Dolenji Boštanj
115, imenovan 28. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-3612
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02260 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa SP RAK & CO, podjetje za pre-
voz blaga v cestnem prometu in zunanjo
trgovino, d.o.o., Brežice, sedež: Tovarniš-
ka  cesta  8,  Brežice,  pod  vložno  št.
1/00416/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5311250
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelj: Rak Franjo, Brežice, To-

varniška cesta 8, vstop 13. 12. 1989, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3613
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02336 z dne 8. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARA RECYCLE, reciklaža,
trgovina in inženiring, Dobova, d.o.o., se-
dež: Tončka Kežmana 4, Dobova, pod
vložno št. 1/02847/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5703972
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Kralj Alenka, Ljublja-

na, Pod hrasti 77, vstop 4. 12. 1992, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-3614
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02108 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa FEROTEHNA, proizvodnja in tr-
govina, Krmelj, d.o.o., sedež: Krmelj 37,
Krmelj, pod vložno št. 1/03047/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754305
Osnovni kapital: 4,880.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Mihael, Krmelj 6a,

vstop 16. 2. 1993, vložek 4,880.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3615
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02112 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu
vpisa RESNIK, trgovina, gostinstvo in sto-
ritve, Brestanica, d.o.o., sedež: Lokve 6,
Brestanica, pod vložno št. 1/02562/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5739080
Osnovni kapital: 2,506.520 SIT
Ustanovitelj: Resnik Branko, Brestani-

ca, Lokve 6, vstop 20. 6. 1992, vložek
2,506.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3616
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02107 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa MOJSTER, inštalacijska in za-
ključna  dela  v  gradbeništvu,  Brežice,
d.o.o., sedež: Ulica stare pravde 4, Breži-
ce, pod vložno št. 1/03447/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5815002
Osnovni kapital: 2,060.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Marjan, Brežice, Sta-

re pravde 4, vstop 15. 6. 1993, vložek
2,060.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3618
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01609 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AFP, uvoz-izvoz, trgovina na debelo
in drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki, Dobova, d.o.o., sedež: Sela 2, Dobo-
va, pod vložno št. 1/01112/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5403669
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Polovič Franc, vložek

1,517.500 SIT, in Polovič Aleksander, vlo-
žek 482.500 SIT, oba iz Dobove, Sela 2,
vstopila 18. 7. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-3619
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00146 z dne 8. 9. 1995 pod št.
vložka 1/03760/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909422
Firma: PACIFIC TGT, trgovina, go-

stinstvo, turizem, d.o.o., Leskovec
Skrajšana firma: PACIFIC TGT, d.o.o.,

Leskovec
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Leskovec pri Krškem, Mladin-

skih delovnih brigad 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Senica Magda, Lesko-

vec pri Krškem, Mladinskih delovnih bri-
gad 1, vstop 31. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Senica Magda, imenovana 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 159 Proi-
zvodnja pijač; 511 Posredništvo; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki s specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 701 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 923 Druge razvedrilne dejav-
nosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 160 Št. 3 – 25. I. 1996

Rg-3620
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02333 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MODUS, proizvodnja, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., sedež: Spodnje
Mladetiče 6, Krmelj, pod vložno št.
1/01609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5466989
Firma: R–TEHNIKA, proizvodnja, in-

ženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: R–TEHNIKA, d.o.o.
Sedež: Sevnica, Kajuhova 6a
Osnovni kapital: 1,703.000 SIT
Ustanovitelji: Rupret Srečko, Sevnica,

Ob gozdu 7, Rupret Julij, Sevnice, Kajuho-
va 6a, vstopila 4. 1. 1991, vložila po 851.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Rupret
Ulrih ml. in Rupret Ulrih st., izstopila
12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rupret Julij, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3621
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02358 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BECI, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Razbor, sedež: Razbor
44, Loka pri Zidanem mostu, pod vložno
št. 1/02326/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5611270
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Beci Franc, Loka pri Zida-

nem mostu, Razbor 44, vstop 25. 2. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi še za nasled-
njo dejavnost: zastopanje in posredovanje
pri prometu blaga in storitev, konsignacija.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
neomenjenih elektronskih aparatov in na-
prav (proizvodnja naprav računalniške teh-
nike); trgovina na drobno z vsemi živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; trgovina na
debelo z vsemi živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovinske storitve; servisiranje
elektronskih aparatov in naprav; zastopanje
in posredovanje pri prometu blaga in stori-
tev, konsignacija.

Rg-3622
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00044 z dne 15. 5. 1995 pod št.
vložka 1/03744/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme, sedeža, kapitala, družbenikov, zastop-
nikov in dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in prenos iz OS v
Novem mestu s temile podatki:

Matična št.: 5596483
Firma: INTEGROIL, trgovsko, uvoz-

no-izvozno podjetje z naftnimi derivati,
d.o.o., Brežice

Skrajšana firma: INTEGROIL, d.o.o.,
Brežice

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Brežice, Marof 7

Osnovni kapital: 1,571.799 SIT
Ustanovitelj: Jurman Tomislav, Dobova,

Sela 3a, vstop 13. 11. 1994, vložek
1,571.799 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurman Tomislav, imenovan 13. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tepetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 517 Druga tr-
govina na debelo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
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dajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 554 Točenje pijač in napitkov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski potniš-
ki promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Predkladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 651 Denarno posredniš-
tvo; 6512 Drugo denarno posredništvo;
65122 Dejavnost hranilnic; 652 Drugo fi-
nančno posredništvo; 6522 Drugo kreditno
posredništvo; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila.

Rg-3623
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02228 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŽITO, Imperial Krško, tovarna
gumijevih bonbonov, d.o.o., sedež: Cesta
4.  julija  86,  Krško,  pod  vložno  št.
1/01133/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5132339
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cimer-

man Andrija, Krško, Stritarjeva ulica 19, ki
od 10. 10. 1994 kot namestnik vršilca dolž-
nosti direktorja zastopa in predstavlja druž-
bo z enakimi pooblastili kot vršilec dolžno-
sti direktorja; Lah Borut, Medvode, Bogata-
jeva ulica 2, imenovan 10. 10. 1994 za vršil-
ca dolžnosti direktorja družbe, ki zastopa
družbo v vseh zadevah družbe, razen tistih,
ki jih je družba prenesla na Poslovni sistem
ŽITO, Ljubljana, r.o., Podjetje za delovanje

poslovnega sistema ŽITO, Ljubljana, d.o.o.,
ali Blagovni promet, d.o.o.

Rg-3624
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02029 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AJDA, trgovina, gostinstvo, tu-
rizem, inženiring in druge storitve, d.o.o.,
Sevnica, sedež: Savska 10, Sevnica, pod
vložno št. 1/02009/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5562830
Osnovni kapital: 2,141.000 SIT
Ustanoviteljica: Meke Maja, Krško, La-

pajnetova 8, vstop 6. 9. 1993, vložek
2,141.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3625
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01813 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TELSAT, servis, montaža, tr-
govina in proizvodnja, d.o.o., Brestanica,
sedež: Cesta prvih borcev 13, Brestanica,
pod vložno št. 1/02194/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5588880
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Skrbinek Bojan, Brestani-

ca, Dolenji Leskovec 18, vstop 14. 1. 1992,
vložek 1,535.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja kamna, gramoza, peska
in gradbenega materiala; proizvodnja žaga-
nega lesa, plošč in končnih lesenih izdel-
kov; visoke in nizke gradnje, hidrogradnje
ter instalacijska in zaključna dela v gradbe-
ništvu; gradbeni inženiring; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; rent-a-car; go-
stinske storitve prehrane in nastanitve; turi-
stično posredovanje; trgovinske storitve;
obrtne storitve in popravila; osebne storitve
in storitve gospodinjstvom; storitve na po-
dročju prometa blaga in storitev; menjalniš-
ki posli in finančni inženiring; poslovne sto-
ritve.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
kamna, gramoza, peska in gradbenega ma-
teriala; proizvodnja žaganega lesa, plošč in
končnih lesenih izdelkov; visoke in nizke
gradnje, hidrogradnje ter instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; gradbeni inže-
niring; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; rent-a-car; gostinske storitve pre-
hrane in nastanitve; turistično posredova-
nje; trgovinske storitve; obrtne storitve in
popravila; osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; storitve na področju prometa bla-
ga in storitev; menjalniški posli in finančni
inženiring; poslovne storitve; neomenjene
storitve v blagovnem prometu, posredova-
nje, zastopanje, agencijski posli, komisijska
prodaja; popravilo in vzdrževanje izdelkov
precizne mehanike; prodaja računalnikov in
računalniške opreme; proizvodnja software
in hardware računalniške opreme računal-
niška periferija in dodatne opreme; storitve
reklame in ekonomske propagande; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; zabaviščne storitve, vi-

deo igre ter druge zabavne igre z igralnimi
avtomati, katere ne prinašajo denarnih ali
drugih dobitkov in je razultat igre odvisen
le od znanja oziroma spretnosti igralca; iz-
delava raznovrstnih kovinskih izdelkov;
drugo projektiranje; projektiranje satelit-
skih, klasičnih in kabelskih sistemov; po-
pravilo in vzdrževanje radijskih, televizij-
skih aparatov in naprav; izdelava raznovrst-
nih elektrotehničnih izdelkov; popravilo in
vzdrževanje električnih strojev in drugih
elektrotehničnih aparatov in naprav; popra-
vilo in vzdrževanje gospodinjskih električ-
nih aparatov; proizvodnja elektronskih in
telekomunikacijskih naprav; montaža sate-
litskih, klasičnih in kabelskih sistemov; te-
lekomunikacijski inženiring; popravilo vi-
deo naprav, telefonov, računalnikov; video-
teka.

Rg-3626
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02111 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa B–SAT, telekomunikacije, Blan-
ca, d.o.o., sedež: Čanje 5/a, Blanca, pod
vložno št. 1/02606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5806399
Osnovni kapital: 5,445.877 SIT
Ustanovitelja: Bertole Ivan, vložil

5,435.877 SIT, in Bertole Jelka, vložila
10.000 SIT, oba iz Blance, Čanje 5/a, vstopi-
la 6. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3627
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02126 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa P & B, svetovanje in inženi-
ring, Krško, d.o.o., sedež: Kolodvorska 2,
Krško, pod vložno št. 1/01733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5481988
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pangerčič Silva, Podboč-

je, Žabjek 10, in Buljan Tomislav, Za-
greb-Hrvaška, Dobriše Cesariča 43, vstopi-
la 14. 3. 1994, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-3628
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02122 z dne 7. 10. 1994 pri sub-
jektu vpisa DINA, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, posredovanje in stori-
tve, Jesenice na Dolenjskem, d.o.o., pod
vložno št. 1/02444/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža in dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala, spremembo zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5725976
Firma: KRUNO LEASING, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KRUNO  LEASING,

d.o.o.
Sedež: Brežice, Cesta svobode 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Diana, izstopila

13. 9. 1994; Filipčič Krunoslav, Brežice,
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Bizeljska c. 59, Petan Marija, Brežice, Pod
obzidjem 26a, in Dimič Terezija, Krško,
Mencingerjeva 16, vstopili 13. 9. 1994, vlo-
žili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Horvat Diana, razrešena 13. 9.
1994; direktor Filipčič Krunoslav, imeno-
van 13. 9. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost družbe se razširi še z nasled-
njim: storitve v cestnem prometu – zakup
avtomobilov, tovornjakov in avtobusov brez
voznikov, leasing za vse vrste vozil; trgovi-
na na debelo in drobno z vozili, deli in
priborom; popravilo in vzdrževanje osebnih
vozil; osebne storitve – avtopralnica; finanč-
ni inženiring; knjigovodske storitve; najem
in zakup nepremičnin in premičnin – opre-
me.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja
raznovrstnih izdelkov: kovinska in lesna ga-
lanterija, izdelki domače in umetne obrti;
prodaja blaga na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi ter mešanim
blagom; prodaja blaga na drobno iz trgovin-
ske in proizvodne dejavnosti družbe preko
potujočih prodajaln (ambulantna prodaja);
gostinske storitve nastanitve, gostinske sto-
ritve prehrane, druge gostinske storitve; tu-
ristične agencije, turistični biro; storitve na
področju prometa, storitve reklame in eko-
nomske propagande, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev, komisijski posli in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, marketinška obdela-
va tržišča na področju trgovine, izdelava
tehnične dokumentacije (projektiranje), ra-
zen gradbene, ekonomske, organizacijske,
tehnične in poslovne storitve, zastopanje
podjetij; prevoz potnikov in blaga v cest-
nem prometu; rent-a-car; obrtne storitve in
popravila, izdelava predmetov iz nekovin,
kovin in lesa, mehanične storitve; visoka
gradnja, inštalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu, napeljava in popravila grad-
benih inštalacij, zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; kulturno-umetniška dejav-
nost: slikarstvo, kiparstvo, uporabne in dru-
ge upodabljajoče umetniške dejavnosti, pri-
rejanje sejmov in razstav; zunanjetrgovin-
ska dejavnost: uvoz, izvoz za vsa poglavja
carinske nomenklature, razen poglavja 93 –
orožje in strelivo, njuni deli in pribor; izva-
janje posebnih oblik zunanje trgovine: vo-
denje in organiziranje proizvodne in tehnič-
ne kooperacije, kompenzacijski posli, kon-
signacijski posli, zastopanje tujih firm, po-
sredovanje v prometu blaga in storitev,
prevoz blaga in potnikov v mednarodnem
cestnem prometu, menedžiranje tujih in do-
mačih umetniških skupin in posameznikov
ter organiziranje njihovih nastopov; storitve
v cestnem prometu – zakup avtomobilov,
tovornjakov in avtobusov brez voznikov,
leasing za vse vrste vozil; trgovina na debe-
lo in drobno z živili, deli in priborom; po-
pravilo in vzdrževanje osebnih vozil; oseb-
ne storitve – avtopralnica; finančni inženi-
ring; knjigovodske storitve; najem in zakup
nepremičnin in premičnin – opreme.

Rg-3630
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01950 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-

tu vpisa CENER, trgovsko podjetje, Bre-
stanica, d.o.o., sedež: Dolenji Leskovec 6a,
Brestanica, pod vložno št. 1/01923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, družbenika in dejavnosti, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5529450
Firma:  CENER,  transport,  špedicija,

trgovina, gostinstvo, d.o.o., Brestanica
Osnovni kapital: 1,599.835 SIT
Ustanovitelja: Cener Ignacij, vstopil

21. 10. 1991, in Cener Marija, vstopila 22. 5.
1994, Brestanice, Dolenji Leskovec 6a, vlo-
žila po 799.917,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Cener Marija, imenovana 22. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Brišejo se naslednje dejavnosti: trgovina
na debelo in drobno z vsemi živilskimi pro-
izvodi in z vsemi neživilskimi proizvodi; pre-
voz blaga v cestnem prometu; ostale gostin-
ske storitve – kavarna, gostilna, bife; turi-
stično posredovanje – agencija in biro za
organiziranje potovanj in ekskurzij; prevoz
blaga v mednarodnem cestnem prometu; sto-
ritve mednarodne špedicije; zastopanje tujih
firm in posredovanje pri prometu blaga in
storitev; zunanja trgovina (uvoz – izvoz) z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi;
prevoz blaga v mednarodnem cestnem pro-
metu; storitve mednarodne špedicije.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno z vsemi živilskimi
in neživilskimi proizvodi po nomenklaturi
trgovskih strok; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu; špediterske storitve; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; gostinske storitve
nastanitve; restavracije s postrežbo; druge
gostinske storitve, bifeji, kavarne, krčme;
turistično posredovanje; turistični uradi; tu-
ristične agencije.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi po nomenklaturi trgov-
skih strok; prevoz blaga in oseb v cestnem
prometu; špediterske storitve; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev; gostinske storitve nastanitve;
restavracije s postrežbo; druge gostinske
storitve, bifeji, kavarne, krčme; turistično
posredovanje; turistični uradi; turistične
agencije; storitve reklame in ekonomske
propagande – marketing; gostinske storitve
prenočišča – penzioni in turistična naselja s
sezonskim in celoletnim poslovanjem; pro-
izvodnja kemikalij (razen za kmetijstvo).

Rg-3631
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01841 z dne 8. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa HITEC, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Krško, sedež: Gubčeva 6,
Krško, pod vložno št. 1/03033/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5740665
Osnovni kapital: 2,110.000 SIT
Ustanovitelja: Tušek Aleksander in Tu-

šek Nadica, oba iz Krškega, Gubčeva 6,

vstopila 7. 1. 1993, vložila po 1,055.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3632
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01942 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ITT, inženiring, trgovina, turi-
zem, d.o.o., Krško, sedež: Ul. M. Kerin 6,
Krško, pod vložno št. 1/02441/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5641616
Firma: BITT, inženiring, trgovina, tu-

rizem, d.o.o., Krško
Skrajšana firma: BITT, d.o.o., Krško
Osnovni kapital: 1,578.200 SIT
Ustanovitelja: Babić Ljubomir, vložek

804.882 SIT, in Babić Marie, vložek
773.318 SIT, oba iz Krškega, Ul. Milke Ke-
rinove 6, vstopila 27. 3. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-3633
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02357 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa INŽENIRING ROBO, inženi-
ring, svetovanje, trgovske in storitvene de-
javnosti, d.o.o., Krško, sedež: Trdinova
12, Krško, pod vložno št. 1/02468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5641756
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božič Justin, vstopil 8. 4.

1992, in Božič Justin st., vstopil 15. 7. 1993,
oba iz Krškega, Trdinova 12, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3634
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01994 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELEKTROMATICA, proizvod-
nja  avtomatsko  krmiljene  industrijske
opreme, d.o.o., Brestanica, sedež: Elek-
trarniška  5,  Brestanica,  pod  vložno  št.
1/02992/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5734428
Osnovni kapital: 1,581.500 SIT
Ustanovitelji: Kalin Stanislav, Krško,

Cankarjeva 1/a, vložek 527.170 SIT, Vol-
čanjk Marjan, Brestanica, Elektrarniška 5b,
vložek 527.170 SIT, Vajdič Zdravko, Dom-
žale, Gostičeva 24, vložek 263.580 SIT, in
Vajdič Simon, Domžale, Gostičeva 24, vlo-
žek 263.580 SIT – vstopili 20. 1. 1993, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1995: 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
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2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjs-
tva; 4531 Električne inštalacije; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-3635
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02300 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa COMMERCE TURIST, pod-
jetje za turizem, proizvodnjo in trgovino,
Boštanj, d.o.o., sedež: Dol. Boštanj 115,
Boštanj, pod vložno št. 1/03456/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, družbenikov, osnovne-
ga kapitala in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5805104
Firma: KRTIS, proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o., Boštanj
Skrajšana firma: KRTIS, d.o.o., Boštanj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hurčak Vera in Hurčak

Drago, izstopila 14. 11. 1994; Dular Danije-
la, Radeče, Pod skalo 5, vstopila 14. 11.
1994, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hurčak Drago in družbenica Hurčak
Vera, razrešena 14. 11. 1994; direktorica
Dular Danijela, imenovana 14. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481
Fotografske dejavnosti; 5170 Druga trgovi-
na na debelo.

Rg-3636
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00053 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KING KUŠEVIČ, podjetje za
inženiring, marketing in export-import,
Brežice, d.o.o., sedež: Meškova 4, Brežice,
pod vložno št. 1/01487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme, povečanje osnovnega kapi-
tala, spremembo zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5442338
Firma: KOMFOR, gradbeno podjetje,

d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: KOMFOR, d.o.o., Bre-

žice
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuševič Ivica, Brežice,

Meškova 4, vstop 25. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuševič Ivica, razrešen 27. 3. 1995;
direktor Kuševič Zlatko, Brežice, Meškova
4, imenovan 27. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-3637
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02753 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVTOPREVOZ ILJAŽ, pod-
jetje za prevoz blaga, Bizeljsko, p.o., se-
dež: Nova vas 12, Bizeljsko, pod vložno št.

1/01343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, kapitala, družbenika, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5484383
Firma: K M E, trgovina, izvoz in uvoz,

d.o.o.
Skrajšana firma: K M E, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Bizeljsko, Žubjek 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Iljaž Jože, izstopil 30. 12.

1994; Engler Marija, Bizeljsko, Žubjek 31,
in Engler Klaus Dieter, Mainz – ZRN, Hin-
tere  Bleiche 18, Mainz, vstopila 30. 12.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Iljaž Jože, razrešen 30. 12. 1994; di-
rektorica Engler Marija, imenovana 30. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 71402 Dejavnost videotek; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-3638
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01788 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa INSTALOMONT, trgovina in za-
stopanje,  d.o.o.,  Krško,  sedež:  MDB 8,
Krško, pod vložno št. 1/02147/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5569931
Osnovni kapital: 2,575.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Aleksander, Krško,

Narpelj 40, vstop 13. 1. 1992, vložek
2,575.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3639
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01954 z dne 4. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa VLEK, proizvodnja in trženje,
Dobova, d.o.o., sedež: Loče 14, Dobova,
pod vložno št. 1/00456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5311969
Osnovni kapital: 5,481.400 SIT
Ustanovitelja: Vučajnk Marija, vstopila

17. 1. 1990, in Vučajnk Jože, vstopil 20. 5.
1994, oba iz Dobove, Loče 14, vložila po
2,740.700 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi za: prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovinsko za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; storitve in raziskave trga za po-
trebe industrije (marketing); trgovina na de-
belo in drobno ter trgovina v tranzitu z vse-
mi živilskimi in neživilskimi izdelki; kovin-
sko predelovalna dejavnost; proizvodnja ko-
vinskega reprodukcijskega materiala;
proizvodnja kovinskih, stavbnih in drugih
konstrukcij; proizvodnja blaga za široko po-
rabo in drugih kovinskih izdelkov, proizvod-
nja strojev za obdelavo kovin in lesa; neo-
menjene storitve na področju prometa, po-
sredništvo; komisijski posli na področju pro-
meta blaga in prometa ipd.;
raziskovalno-razvojno delo (razen znanstve-
no raziskovalnega); poslovne storitve, sto-
ritve kontrole kakovosti in količine blaga;
prirejanje sejmov in razstav; knjigovodske
storitve in obdelava podatkov; turistično po-
sredovanje (agencije, uradi); prevoz blaga
in oseb v cestnem prometu.

Rg-3640
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00120 z dne 3. 8. 1995 pod št.
vložka 1/03757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5902967
Firma: Dom starejših občanov Krško
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 56
Osnovni kapital: 5,670.354,90 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija

(Vlada Republike Slovenije), Ljubljana,
Gregorčičeva ulica 20, vstop 26. 1. 1995,
vložek 5,670.354,90 SIT, odgovornost: os-
talo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mikulanc Jožica, Krško, Rozma-
nova ulica 48, imenovana 19. 4. 1995, za-
stopa zavod brez omejitev kot v.d. direktor-
ja javnega zavoda.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1995: 8531 In-
stitucionalno socialno varstvo; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 8532 Izvajanje so-
cialnovarstvenih programov in storitev.

Rg-3641
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02207 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVTOARS, avtoličarsko podjet-
je, d.o.o., Cerklje, sedež: Boršt n.h., Cer-
klje ob Krki, pod vložno št. 1/03336/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5794641
Osnovni kapital: 2,253.000 SIT
Ustanovitelja: Tomažin Stanislav in Pa-

cek Mojca, oba iz Brežic, Milavčeva 13,
vstopila 21. 5. 1993, vložila po 1,126.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3642
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01821 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  B&M  –  UNETIČ,  trgovsko
uvozno in izvozno podjetje, Krško, d.o.o.,
sedež: Rostoharjeva 62, Krško, pod vlož-
no št. 1/00782/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenika in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5358248
Osnovni kapital: 4,202.000 SIT
Ustanovitelja: Unetič Bojan, Krško, Ro-

stoharjeva 62, vstop 15. 2. 1990, vložek
4,202.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Unetič Martin, izstop 26. 5. 1994.

Dejavnost se spremeni ter razširi in je
odslej: trgovina na drobno in trgovina na
veliko z vsemi živilskimi in neživilskimi
izdelki po nomenklaturi trgovskih strok;
neomenjene storitve na področju prometa,
posredništvo, komisijski posli na področju
blaga in storitev; leasing strojne opreme;
gostinstvo: od tega hoteli, moteli, penzioni
in turistična naselja s celotnim poslovanjem,
kampi, druge nastanitvene storitve; druge
gostinske storitve: od tega kavarne, krčme,
točilnice, bari, ipd.; turistično posredova-
nje; storitve v cestnem prometu: od tega
prevoz potnikov v cestnem prometu, prevoz
blaga v cestnem prometu; cestni promet: od
tega storitve avtobusnih postaj, posojanje
avtomobilov, tovornjakov in avtobusov brez
voznika; storitve-usluge na področju vulka-
nizerstva in optične nastanitve podvozij
vseh vrst motornih vozil.

Rg-3643
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01819 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  TIPS,  proizvodno  in  trgovsko
podjetje, Leskovec pri Krškem, d.o.o., se-
dež: MDB 15, Leskovec pri Krškem, pod
vložno št. 1/00551/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5325919
Osnovni kapital: 1,840.534,50 SIT
Ustanovitelji: Pustavrh Stanko, vložek

920.267 SIT, Pustavrh Marija, vložek
552.160,50 SIT, Pustavrh Robert, vložek
184.053,50 SIT, Pustavrh Andrej, vložek
184.053,50 SIT, vsi iz Leskovca pri Krš-
kem, MDB 15, vstopili 18. 12. 1989, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-3644
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00152 z dne 27. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa NIKA, d.d., borzno posredniš-
ka hiša, Brežice, sedež: C. prvih borcev
11, Brežice, pod vložno št. 1/01391/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža, čistopis statuta, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo in
predložitev zapisnika 5. skupščine delničar-
jev s temile podatki:

Matična št.: 5431611
Firma: NIKA, investiranje in razvoj,

d.d., Brežice
Sedež: Brežice, Trg izgnancev 1a
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 6521 Fi-

nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-3645
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01792 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PLASO, proizvodnja plastičnih
avtoogledal, trgovina in storitve, d.o.o.,
Dvorce, sedež: Dvorce 14, Brežice, pod
vložno št. 1/02762/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5767334
Osnovni kapital: 1,709.372 SIT
Ustanovitelja: Turk Vincencij in Turk Jo-

žefa, oba iz Brežic, Dvorce 14, vstopila 20.
10. 1992, vložila po 854.686 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3646
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02002 z dne 25. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  IVJE,  podjetje  za  trgovino
strojev in naprav, d.o.o., sedež: C. 4. juli-
ja 78a, Krško, pod vložno št. 1/00503/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5319226
Firma: IVJE, sistemi za lakiranje, tr-

govina, proizvodnja, servis, d.o.o., Krško
Skrajšana firma: IVJE, d.o.o., Krško
Osnovni kapital: 5,983.000 SIT
Ustanovitelji: Jenkole Ivan, Krško, C. 4.

julija 78a, vstop 23. 12. 1989, vložek
1,483.000 SIT, Šavelj Nevenka, Novo mesto,
Vandotova 1, vstop 29. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, Jenkole – Žigante Barbara,
Krško, Bohoričeva 11, vstop 29. 6. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, in Mlakar Borut, Senovo,
Titova 88, vstop 29. 6. 1994, vložek 1,500.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jen-
kole Ivan, razrešen 29. 6. 1994 kot direktor
in imenovan za prokurista; direktor Mlakar
Borut, imenovan 29. 6. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da brez soglasja skupščine
ne more sklepati poslov in sprejemati odlo-
čitev, ki se nanašajo na pridobivanje, odtu-
jitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v let-
nem programu dela; izvajanje investicijskih
del in najemanje posojil in kreditov, ki pre-
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segajo 20% osnovnega kapitala, kakor tudi
dajanje takih posojil ali poroštev; sklepanje
zakupnih pogodb glede lastnih in tujih sred-
stev; sklepanje kooperacijskih pogodb s tra-
janjem več kot leto dni; izplačevanje pre-
dujmov na račun udeležbe pri dobičku; ime-
novanje vodilnih delavcev; imenovanje in
razreševanje revizorjev poslovanja; spremi-
njanje notranje organizacije družbe.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5146 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-3647
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02059 z dne 11. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ABS, podjetje za izobraževa-
nje in trgovino, Brežice, d.o.o., sedež: To-
pliška  ulica  15,  Brežice,  pod  vložno  št.
1/01280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5414318
Osnovni kapital: 1,597.000 SIT
Ustanovitelja: Budič Aleksander, vložek

1,438.100 SIT, in Budič Jožica, vložek
158.900 SIT, oba iz Brežic, Topliška ulica
15, vstopila 24. 9. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 8041 De-
javnost vozniških šol; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil.

Rg-3648
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02276 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa KOSTAK, komunalno stavbeno pod-
jetje, p.o., sedež: Leskovška cesta 2/a, Krš-
ko, pod vložno št. 1/00132/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5156572
Firma: KOSTAK, komunalno stavbeno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KOSTAK, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 234,856.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Krško, Krško, Ce-

sta krških žrtev 14, vložek 48,976.000 SIT,

Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Dunajska 22, vložek 18,588.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložek 18,588.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 37,176.000 SIT, upravičenci in-
terne razdelitve, navedeni v seznamu, prilo-
ženem Aktu o lastninskem preoblikovanju,
vložek 37,176.000 SIT, udeleženci notra-
njega odkupa, navedeni v seznamu, prilože-
nem Aktu o lastninskem preoblikovanju,
vložek 74,352.000 SIT – vstopili 19. 8.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mozer Silvana, Krško, Cankarjeva
3, imenovana 19. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Hrovat Janko,
Povhe Meta, Pacek Justin, Meglič Svetlana,
Šubic Tomaž, Zupančič Ivanka, Kozole Sta-
ne, Vizlar Vladimir, Koritnik Dragica, Zo-
bec Jože in Čepin Franc, vstopili 19. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 142 Pri-
dobivanje peska in gline; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 410 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna grad-
bena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 455 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 505 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 602 Drug kopenski pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 747 Čiščenje
stavb; 7470 Čiščenje stavb; 900 Storitve jav-
ne higiene; 9000 Storitve javne higiene; 930
Druge storitvene dejavnosti; 9304 Pogrebne
storitve.

Vpis lastninskega preoblikovanja druž-
be na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP-111/0328-ST z dne 11. 11. 1994.
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Rg-3629
Temelnjo sodišče v Novem mestu, Enota

v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00742 z dne 24. 11. 1994 pri subjektu
vpisa KRUNO, trgovsko izvozno – uvozno
podjetje, Brežice, d.o.o., pod vložno št.
1/01441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5441463
Sedež: Brežice, Bizeljska c. 59
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Filipčič Krunoslav, Filip-

čič Marija in Filipčič Patricija, vsi iz Brežic,
Bizeljska cesta 61, vstopili 20. 11. 1990,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-3617
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota

v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00858 z dne 22. 11. 1994 pri subjektu
vpisa REPRO, proizvodnja in trgovina,
Krško, d.o.o., pod vložno št. 1/02515/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5636183
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelj: Benje Gvido, Krško, Cesta

4. julija 128, vstop 18. 2. 1992, vložek
1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3520
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00109 z dne 18. 4. 1995
pod št. vložka 1/03749/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5890624001
Firma: DD TIM, družba za trgovino in

marketing, d.o.o., Gradac, PODRUŽNICA
1, Novo mesto

Skrajšana firma: DD TIM, d.o.o., Gra-
dac, Podružnica 1, Novo mesto

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Novo mesto, Kandijska 32
Ustanovitelji: DD TIM, družba za trgo-

vino in marketing, d.o.o., Gradac, Gradac
103, vstop 17. 3. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plut Damjan, Gradac 103, imenovan
17. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trogovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje

in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5135 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitano opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,

navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
652 Drugo finančno posredništvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 511 Po-
sredništvo; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem.

Rg-3521
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00074 z dne 10. 4. 1995
pod št. vložka 1/03749/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5890624
Firma: DD TIM, družba za trgovino in

marketing, d.o.o., Gradac
Skrajšana firma: DD TIM, d.o.o., Gra-

dac
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gradac, Gradac 103
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plut Damjan, Gradac 103,

vstop 17. 3. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plut Damjan, imenovan 17. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 511 Posredništvo;
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5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
652 Drugo finančno posrednišvo; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-

no posredništvo, d.n.; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-3522
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01925 z dne 6. 4. 1995
pri subjektu vpisa QUERCUS, proizvod-
nja  in  sestavljanje  lesenih  konstrukcij,
Šmalčja vas, d.o.o., Šmalčja vas 32, Šent-
jernej, sedež: Šmalčja vas 32, Šentjernej,
pod vložno št. 1/02419/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639751
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zagorc Franc in Zagorc

Stanka, oba iz Šentjerneja, Mali Ban 10,
vstopila 5. 5. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nikca Zagorc Penca Stanislava, Šentjernej,
Šmalčja vas 32, imenovana 15. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot poslovodkinja.

Rg-3523
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02256 z dne 13. 3. 1995
pod št. vložka 1/03738/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5877822
Firma:   GORTRANS,   mednarodni

transport in špedicija Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: GORTRANS Trebnje,

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Veliki Gaber, Bič 14
Osnovni kapital: 1,553.650,20 SIT
Ustanovitelj: Mezerette Michael Fran-

cois, Sainte Savine (Aube), Avenue General
Leclerc 122, vstop 30. 9. 1994, vložek
1,553.650,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matjaš Branko, Veliki Gaber, Grič
14, imenovan 30. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 6024
Cestni tovorni prevoz; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 502 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5030 Trgovina z rezervni-

mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila.

Rg-3524
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00055 z dne 3. 3. 1995
pri subjektu vpisa ORISK, podjetje za in-
formatiko in knjigovodstvo, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Danila Bučarja 22, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02920/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5747180
Ustanoviteljica: Lalič Mirjana, Novo me-

sto, Danila Bučarja 22, vstop 16. 11. 1992,
vložek 1,636.208 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3525
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01209 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa BINGO, gostinstvo, No-
vo mesto, d.o.o., sedež: Majde Šilc 21, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/03258/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo sedeža,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopan-
je in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5763258
Sedež: Novo mesto, Brod 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Martinović Željko, Karlo-

vac – Hrvaška, Banija 108, vstop 14. 4.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Prodanić \or|e, Novo mesto, Jakčeva
21, imenovan 11. 5. 1994.

Rg-3526
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01300 z dne 17. 2. 1995
pri subjektu vpisa MALA, Podjetje za iz-
delavo strojne opreme, trgovino, posre-
dovanje, Otočec, d.o.o., sedež: Šolska 12,
Otočec, pod vložno št. 1/00471/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5317380
Firma: MALA, proizvodno, storitveno

in trgovsko podjetje, d.o.o., Otočec
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ostojič Petar, Novo mesto,

Ragovska 12, vstop 12. 1. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
zastopanje in posredovanje v domačem in
zunanjetrgovinskem prometu; izvajanje
gradbenih del nizke gradnje; gostinske sto-
ritve (restavracije, bife, pivnice, bari, točil-
nice), turistične agencije in uradi; opravlja-
nje prevozov v domačem in mednarodnem
cestnem prometu; rent a car; špediterski in
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev.
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Dejavnost družbe je odslej: strojna dejav-
nost – izdelava strojne opreme, strojev, na-
prav in priprav ter njihova montaža; trgovina
s kovinskimi in železarskimi izdelki, tehnič-
no opremo, rezervnimi deli, orodji, repro-
dukcijskim in potrošnim materialom za po-
trebe proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti; marketing s področja
strojne dejavnosti; komisijski posli na po-
dročju prometa blaga; raziskovalno-razvojna
dejavnost na področju gospodarskih dejav-
nosti; trgovina na debelo in drobno ter v
tranzitu z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di po nomenklaturi trgovskih strok in blaga
po trgovinskih strokah; prodaja živilskih in
neživilskih izdelkov na drobno na terenu;
zastopanje in posredovanje v domačem in
zunanjetrgovinskem prometu; izvajanje grad-
benih del nizke gradnje; gostinske storitve
(restavracije, bife, pivnice, bari, točilnice),
turistične agencije in uradi; opravljanje pre-
vozov v domačem in mednarodnem cestnem
prometu; rent a car; špedicijski in komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev.

Rg-3527
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01257 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa RIM, proizvodno, tr-
govsko in svetovalno podjetje, d.o.o., Ad-
lešiči, sedež: Jankoviči n.h., Adlešiči, pod
vložno št. 1/01767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5494320
Osnovni kapital: 1,501.800 SIT
Ustanovitelj: Raztresen Boris, Adlešiči,

Jankoviči n.h., vstop 28. 3. 1991, vložek
1,501.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3528
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02431 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa VAZAL, Trgovsko sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Novo mesto, se-
dež: Milana Majcna 8, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03443/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbe-
nika, uskladitev dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5807166
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Vogrinc Borut, Novo me-

sto, Ul. Milana Majcna 8, vstop 28. 6. 1993,
vložek 1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vogrinc Daniela, izstop 26. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredniš-

tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Tr-
govina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5142
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;

522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Rg-3529
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01035 z dne 24. 3. 1995
pri subjektu  vpisa SPORTI,  svetovanje,
posredništvo  in  zastopstva,  organizira-
nje, raziskave, trženje in inženiring, No-
vo mesto, d.o.o., sedež: Slavka Gruma
24, Novo mesto, pod vložno št. 1/00353/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in zastopnika, osnov-
nega kapitala z novimi vložki ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5304342
Firma: SPORTI, svetovanje, posredniš-

tvo in zastopstva, organiziranje, raziska-
ve, trženje in inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: SPORTI, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Košenice 83
Osnovni kapital: 2,878.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Božidar, Novo mesto,

Slavka Gruma 24, vstop 27. 11. 1989, vložek
2,878.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Božidar, imenovan 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3530
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 94/01530 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LIGNA, gospodarsko sveto-
vanje,  posredovanje,  inženiring  in veletr-
govina, Drča 3, Straža, d.o.o., sedež:  Drča
3,  Straža,  pod  vložno  št. 1/00318/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme
in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5290422
Firma: LIGNA – VIDMAR & CO., gos-

podarsko svetovanje, posredovanje, inže-
niring  in  veletrgovina,  d.n.o.,  Drca  3,
Straža

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vidmar Branko in Vidmar
Vesna, oba iz Straže, Drča 3, vstopila 25. 5.
1994, vložila po 3.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vidmar Branko, razrešen in ponovno
imenovan 25. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; družbenica Vidmar Vesna, ime-
novana 25. 5. 1994, zastopa družbo kot na-
mestnica direktorja.

Rg-3531
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00734 z dne 15. 2. 1995
pri  subjektu  vpisa  PEGAS,  mednarodni
transporti, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ko-
šenice  61,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/03468/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža in dejavnosti, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796423
Firma: PEGAS, mednarodni transpor-

ti, d.o.o.
Skrajšana firma: PEGAS, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Turkova 2
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Ozimek Danilo, Novo me-

sto, Turkova 2, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi s: storitvami
obdelave podatkov; komercialnimi posli pri
prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe je odslej: prevoz blaga
v cestnem prometu – v notranjem in medna-
rodnem prometu; storitve v cestnem prometu
– prometno agencijski posli; neomenjene sto-
ritve na področju prometa – špedicija, po-
sredništvo, komisijski posli; storitve medna-
rodne špedicije; trgovina na debelo in drob-
no z vsemi živilskimi in neživilskimi pro-

izvodi, vozili in deli, naftnimi derivati in me-
šanim blagom; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; menjalniški posli; knji-
govodske storitve; poslovne storitve – neo-
menjene ostale storitve – razmnoževanje, fo-
tokopiranje; prirejanje sejmov in razstav; tu-
ristično posredovanje – agencija in biro; dru-
ge gostinske storitve – kavarna, krčma, bar;
zastopanje tujih firm in posredovanje pri pro-
metu blaga in storitev; prodaja tujega blaga –
vseh živilskih in neživilskih proizvodov iz
konsignacijskega skladišča in v brezcarin-
skih prodajalnah; uvoz in izvoz vseh živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvajanje in-
vesticijskih del v tujini in odstopanje investi-
cijskih del tujim osebam v R Sloveniji; stori-
tve obdelave podatkov; komercialni posli pri
prometu blaga in storitev.

Rg-3532
Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-

pom Srg št. 94/01280 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MARKS, storitve, posredo-
vanje in trgovina, Novo mesto, sedež: Ce-
sta herojev 22, Novo mesto, pod vložno št.
1/01423/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433983
Sedež: Straža, Vavta vas 2
Osnovni kapital: 1,804.000 SIT
Ustanovitelja: Krštinc Marko in Krštinc

Suzana, oba iz Novega mesta, Cesta herojev
22, vstopila 14. 10. 1993, vložila po 902.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3533
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01304 z dne 27. 2. 1995
pri subjektu vpisa ESPERO, Trgovina, go-
stinstvo  in  poslovne  storitve,  Metlika,
d.o.o., sedež: Vinogradniška 41, Metlika,
pod vložno št. 1/01364/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d., spremembo firme in skrajšane firme
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5421390
Firma:  ESPERO  VAJDA,  Trgovina,

Consulting, export-import, Metlika, k.d.
Skrajšana  firma:  ESPERO  VAJDA,

Metlika, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Vajda Milan in Vajda Igor,

oba iz Metlike, Vinogradniška 41, vstopila
1. 10. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3576
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota

v Novem mestu, je s sklepom Srg št. 373/92
z dne 10. 4. 1992 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podjetja v zasebni
lastnini kot d.o.o. na registrskem vložku št.
1-2253/00 s temile podatki:

Firma: UNITRADE, Trgovina in stori-
tve, Novo mesto, d.o.o.

Sedež: Novo mesto, Adamičeva 32
Skrajšana firma: UNITRADE, Novo me-

sto, d.o.o.
Ustanovitelj: Foršek Vladimir, Novo me-

sto, Adamičeva 32

Dejavnost: proizvodnja neomenjenih
elektrotehničnih izdelkov; trgovina na de-
belo in drobno in v tranzitu z živilskimi in
neživilskimi izdelki; restavracija s postrež-
bo; druge storitve prehrane; druge gostin-
ske storitve (bife); prevoz potnikov in blaga
v cestnem prometu; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; druge
storitve gospodinjstvom (čiščenje tal, pomi-
vanje oken in podobne storitve za vzdrževa-
nje stanovanj in poslovnih in skupnih pro-
storov v stanovanjskih in drugih hišah).

Posli zunanjetrgovinskega prometa: uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih izdelkov po
nomenklaturi trgovskih strok; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
prometu.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu. Za svoje obveznosti odgovarja z
vsem svojim premoženjem.

Foršek Vladimir, direktor, zastopa pod-
jetje neomejeno v notranjem in zunanjetr-
govinskem prometu.

Rg-15884
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 95/00184 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOM – OPREMA, Tovarna
avtomobilske in pohištvene opreme, d.o.o.,
Mirna, Cesta 3. bataljona, VDV 41, Mirna,
pod vložno št. 1/02691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5667178
Firma:  TOM  –  OPREMA,  Tovarna

tekstilno  avtomobilske  opreme,  d.o.o.,
Mirna

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.
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Rg-16058
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s skle-

pom Srg št. 95/00181 z dne 26. 5. 1995 pod št.
vložka 1/03756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5901448
Firma: TOM TAPETNIŠTVO, Tovar-

na oblazinjenega pohištva, d.o.o., Mirna
Skrajšana  firma:  TOM  TAPETNI-

ŠTVO, d.o.o., Mirna
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Mirna,  Cesta  III.  bataljona

VDV 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TOM, Tovarna opreme,

d.d., Mirna, Cesta III. bataljona VDV 41,
vstop 10. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Novak Anton, imenovan 9. 5. 1995,
Trebnje, Reber 6, zastopa družbo brez ome-
jitev kot poslovodja – v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 3161 Proizvodnja
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-16049
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 95/00182 z dne 26. 5. 1995
pod št. vložka 1/03757/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5901502
Firma: TOM KONFEKCIJA, Tovarna

tekstilno-konfekcijske   opreme,   d.o.o.,
Mirna

Skrajšana firma: TOM KONFEKCIJA,
d.o.o., Mirna

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  Mirna,  Cesta  III.  bataljona
VDV 41

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: TOM, Tovarna opreme,

d.d., Mirna, Cesta III. bataljona VDV 41,
vstop 10. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gliha Alojz, imenovan 9. 5. 1995,
Trebnje, Cankarjeva 35, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja – v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predme-
ti za gospodinjstvo; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-16045
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 95/00173 z dne 1. 6. 1995
pod št. vložka 1/03762/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900409
Firma:  EKO  –  PRO,  BRODARIČ,

KRAJAČIČ, VINSKI, d.n.o., ekonomska
propaganda, trgovina, zastopanje

Skrajšana firma: EKO – PRO, BRO-
DARIČ, KRAJAČIČ, VINSKI, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Metlika, Cesta bratstva in enot-
nosti 49

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Brodarič Branko, Metlika,

Cankarjeva cesta 10; Krajačič Boris, Metli-
ka, Na Obrh 22 in Vinski Ivan, Metlika, 1.
maja 3, vsi vstopili 8. 5. 1995, vložili po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Brodarič Branko, imenovan 8. 5.
1995, zastopa družbo kot poslovodja; druž-
benik Krajačič Boris, imenovan 8. 5. 1995,
zastopa družbo kot poslovodja; družbenik

Vinski Ivan, imenovan 8. 5. 1995, zastopa
družbo kot poslovodja.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1995: 744
Ekonomska propaganda; 7440 Ekonomska
propaganda; 511 Posredništvo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
642 Telekomunikacije; 6420 Telekomunika-
cije; 722 Svetovanje in oskrba z računalniš-
kimi programi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi.

Rg-16044
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s skle-

pom Srg št. 94/02347 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KAKOVOST 2000, Podjetje
za raziskave, razvoj, svetovanje in izvaja-
nje  storitev,  Novo  mesto,  d.o.o., Tavčarje-
va 2, Novo mesto, pod vložno št. 1/00615/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336490
Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 4512

Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljal-
ci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo. specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovi-
na na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
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mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvi-
jo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drob-
no s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili
in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 3248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022 Sto-

ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnsoti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Dru-
go kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniš-
ke in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na prodročju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraže-
vanje; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaš-
kih domovih; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki.

Rg-16036
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/02368 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PIONIR STANDARD, go-
stinstvo, turizem in trgovina, Novo mesto,
d.d., Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02197/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577403
Ustanovitelj: PIONIR, gradbeno industrij-

sko podjetje, p.o., Novo mesto, Kočevarjeva
ulica 1, vstop 20. 12. 1991, vložek
3,747.397,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15948
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/01105 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa MIPOS, podjetje za pre-
delavo mesa, Šentrupert, d.o.o., Šentru-
pert  101,  Šentrupert,  pod  vložno  št.
1/01088/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-

mi vložki, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5667674
Osnovni kapital: 1,713.018 SIT
Ustanovitelja: Starina Roza in Starina

Martin, oba Šentrupert, Šentrupert 101, vsto-
pila 18. 6. 1990, vložila po 856.509 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17564
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/01968 z dne 22. 6. 1995
pri  subjektu  vpisa  DOM  INŽENIRING,
podjetje za trgovino, marketing in inženi-
ring, Novo mesto, d.o.o., Vel. Bučna vas 1,
Novo mesto, pod vložno št. 1/02162/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, spremembo družbenikov
in zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577217
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Klenovšek Drago, Novo

mesto, Partizanska 29; Mesojedec Silvo, No-
vo mesto, Ragovska ulica 10a; Mesojedec
Slavko, Novo mesto, Bršljin 30; Šeničar Bo-
jan, Novo mesto, Drska 69; vsi vstopili 18. 1.
1992, vložili po 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo in Muren Franc, Novo mesto,
Črmošnjice 39, vstop 22. 6. 1994, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Meso-
jedec Silvo, razrešen kot direktor 22. 6. 1994
in imenovan kot družbenik, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja;
Mesojedec Slavko, razrešen kot družbenik
22. 6. 1994 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17558
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/01881 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa JOKER, trgovina, grad-
beništvo,  inženiring  in  storitve,  Mirna
peč, d.o.o., Trg 50, Mirna peč, pod vložno
št. 1/02585/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5642400
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sušnik Zoran, Novo mesto,

Nad mlini 43, vstop 17. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20531
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/02488 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa MOJSTER, računalniš-
tvo in storitve, Novo mesto, d.o.o., Slanče-
va  2,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/02027/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5549426
Firma:  MOJSTER,  računalniške  ko-

munikacije, Novo mesto, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,561.606,24 SIT
Ustanovitelji: Potrč Matjaž, Novo me-

sto, Slančeva 2, vstop 24. 12. 1991, vložek
517.090,92 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Potrč Marjan, Novo mesto, Slančeva 2,
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vstop 24. 12. 1991, vložek 517.090,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potrč-Trpkov-
ska Darja, Novo mesto, Slavka Gruma 1,
vstop 24. 12. 1991, vložek 517.090,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; VIDE, grafični
studio Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Karlovš-
ka 20, vstop 14. 9. 1993, vložek 10.333,52
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 6420 Te-
lekomunikacije; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-20537
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s skle-

pom Srg št. 95/00250 z dne 19. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GRALMA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Metlika, Marentičeva
7,  Metlika,  pod  vložno  št. 1/03400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5785235
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bradica Karel, razrešen 10. 5. 1995;
direktor Hrupić Rudolf, imenovan 10. 5.
1995, Lljubljana, Jakčeva ulica 40, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-20543
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/00544 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa MAKITA, montaža, po-
pravila, storitve in trgovina, Novo mesto,
d.o.o., Šegova ulica 3, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02935/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, povečanje osnovnega kapitala s stvarni-
mi vložki, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736986
Firma: MAKITA, montaža, popravila,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKITA, d.o.o.
Sedež: Šmarješke Toplice, Šmarješke

Toplice 265
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelj: Kirar Marko, Šmarješke

Toplice, Šmarješke Toplice 265, vstop 16.
11. 1992, vložek 1,690.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-20544
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/01967 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa ERO, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo,  inženiring  in  servisiranje,
Roženpelj,  Roženpelj  14,  Dobrnič,  pod
vložno št. 1/02962/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5737168
Osnovni kapital: 7,920.125 SIT

Ustanovitelja: Kek Tone in Kek Alenka,
oba Dobrnič, Roženpelj 14, vstopila 11. 1.
1993, vložila po 3,960.062,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-20525
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/01640 z dne 21. 7. 1995
pri subjektu vpisa HOM, gostinsko in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Šentrupert, Šent-
rupert  95,  Šentrupert,  pod  vložno  št.
1/01158/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve deležev, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5405050
Osnovni kapital: 6,383.167 SIT
Ustanovitelja: Brcar Andrej in Brcar Bo-

jan, oba iz Šentruperta, Šentrupert 95, vsto-
pila 10. 4. 1990, vložila po 3,191,583,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Brcar Pe-
ter in Brcar Marija, izstopila 26. 5. 1994.

Rg-20527
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/02472 z dne 21. 7. 1995
pri subjektu vpisa MITON, trgovsko in us-
lužnostno  podjetje  Mokronog,  d.o.o.,
Puščava  34,  Mokronog,  pod  vložno  št.
1/00501/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev dejav-
nosti, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316421
Firma: MITON, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Puščava 34, Mokronog
Osnovni kapital: 8,078.107 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Anton in Hočevar

Mihaela, oba iz Mokronoga, Puščava 34,
vstopila 31. 1. 1990, vložila po 4,039.053,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge opre-
me za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apara-
tov in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-20528
Okrožno sodišče v Novem mestu, je s

sklepom Srg št. 94/02443 z dne 21. 7. 1995
pri subjektu vpisa HOLDING IMV, Indu-
strija motornih vozil, d.o.o., Novo mesto,
Zagrebška cesta 20, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00059/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, uskladitev
dejavnosti, spremembo pooblastil zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5042518
Sedež: Novo mesto, Skalickega 1
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žlo-

gar Jože, Novo mesto, Stritarjeva 7, razrešen
kot v.d. direktorja 15. 12. 1994 in imenovan
za direktorja, ki lahko posle razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obre-
menitvijo nepremičnin, prevzemanje jamstev
ter druge po naravi podobne posle, sklene na
podlagi predhodnega soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.
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NOVA GORICA

Rg-20280
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00896 z dne 7. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02605/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5664845
Firma: ELMOC, storitve in trgovina,

d.o.o., Budanje
Skrajšana firma: ELMOC, d.o.o., Buda-

nje
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ajdovščina, Budanje 3/h
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Rg-10869
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00048 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ALPKOMERC TOLMIN,
Trgovina in gostinstvo, d.d., Postaja 4,
Most na Soči, pod vložno št. 1/00241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripoji-
tev HOTELI BOVEC, d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5025427

Rg-14071
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00133 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa KOVINSKO, Strojna indu-
strija, d.o.o., Ajdovščina, Vipavska c. 4b,
Ajdovščina, pod vložno št. 1/00124/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep so-
dišča o začetku stečaja, spremembo firme in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5072379
Firma: KOVINSKO, Strojna industri-

ja, d.o.o., Ajdovščina, v stečaju
Skrajšana firma: KOVINSKO, Ajdovš-

čina, d.o.o., v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skvarča Božidar, razrešen 20. 3.
1995, stečajni upravitelj Žorž Dušan, ime-
novan 20. 3. 1995, Ajdovščina, Goriška c.
23a, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00096 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GORICA, Splošno gradbe-
no podjetje, d.o.o., Nova Gorica, Erjavče-
va  19,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.
1/00128/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5076447
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bati-

stič Božidar, razrešen 14. 2. 1995; direktor
Stepančič Danilo, imenovan 15. 2. 1995,
Renče, Martinuči 3, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-17297
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00894 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PAHOR, d.o.o., Transport
in trgovina, Nova Gorica, Cesta 25. junija
25,  Nova  Gorica,  pod  vložno  št.

1/03171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773717
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pahor Gardi in Pahor Ro-

bert, oba Nova Gorica, C. 25. junija 25, oba
vstopila 15. 6. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17283
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01349 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BELINGAR, Proizvodnja in
trgovina z živili, d.o.o., Črniče, Črniče 71,
Črniče, pod vložno št. 1/01200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5410193
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Belingar Vojko, Črniče, Čr-

niče 71, vstop 24. 9. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih izdelkov in
proizvodov.

Rg-17282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01373 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RUTAR TRADING, Stori-
tve in trgovina, d.o.o., Volče, Volče 38,
Tolmin, pod vložno št. 1/02829/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5714125
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: RUTAR Inženiring, d.o.o.,

Tolmin, Žabče 10, vstop 12. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17251
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00252 z dne 1. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03502/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900492
Firma: PROARC, Podjetje za urbani-

zem in arhitekturo, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PROARC, d.o.o., No-

va Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PROINŽENIRING, podjet-

je za inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Kidri-
čeva 9a, vstop 24. 4. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gregorčič Edo, imenovan 24. 4. 1995,
Nova Gorica, Pod Škabrijelom 16, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 6. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-17244
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00941 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MINA, Trgovsko projektno

podjetje, d.o.o., Modrejce 2a, Most na So-
či, sedež: Modrejce 2a, Most na Soči, pod
vložno št. 1/02418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5610095
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanovitelja: Štrukelj Nataša, vložek

4.000 SIT in Štrukelj Matjaž, vložek
1,804.000 SIT, oba Most na Soči, Modrej
18, vstopila 1. 4. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17217
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01532 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PENTA, podjetje za mar-
keting, kooperacijsko proizvodnjo, obli-
kovanje in organizacijo, Šempeter, d.o.o.,
Podmark  1,  Šempeter,  pod  vložno  št.
1/00532/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, izstop družbenikov, razširitev de-
javnosti in spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5310466
Firma: PENTA, Podjetje za marketing,

kooperacijsko  proizvodnjo,  oblikovanje
in organizacijo, d.o.o.

Skrajšana firma: PENTA, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 37
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kraljič Primož, Nova Go-

rica, Bazoviška 18, vstop 28. 11. 1989, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Petar S. Stefanović di Stefanović, Gori-
zia, Via Locchi 7/IV, vstop 28. 11. 1989,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stefanović Valentin, Nova Gorica,
Bazoviška 18, vstop 28. 11. 1989, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jereb Radovan, izstop 30. 5. 1995; Jereb
Ksenija, izstop 30. 5. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
ljič Primož, razrešen kot začasni poslovodni
organ dne 30. 5. 1994 in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej v celoti glasi: trgovina na debelo in
drobno ter uvoz in izvoz vseh živilskih in
neživilskih proizvodov in polproizvodov,
vseh vrst kovinskih izdelkov, kovin, suro-
vin, strojev in naprav, orodij, potrošnega in
repromateriala, embalaže, blaga široke po-
trošnje, hrane in pijače ter izdelkov kemič-
ne in gradbene industrije; zastopanje tujih
oseb in konsignacijska prodaja; ekonomske,
organizacijske in finančne storitve; prevoz
blaga v cestnem prometu; špediterske, po-
sredniške, komisijske in druge storitve na
področju prometa blaga in storitev; reklam-
ne in skladiščne storitve; proizvodnja, pre-
delava, dodelava in prodaja vseh vrst ko-
vinskih, plastičnih in lesenih izdelkov; pro-
jektiranje in oblikovanje.

Rg-17216
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00079 z dne 22. 6. 1995 pod
št. vložka 1/00791/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
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Matična št.: 5355842002
Firma:   DIGITAL   ELEKTRONIK,

Razvoj, proizvodnja, trgovina in montaža
elektronskih naprav, d.o.o., Nvoa Gorica,
Poslovna enota AUTOCOMFORT, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: DIGITAL ELEKTRO-
NIK, d.o.o., N.G., PE AUTOCOMFORT
Lj.

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta XXVI. št. 11,

Vrhovci
Ustanovitelj: DIGITAL ELEKTRONIK,

Razvoj, proizvodnja, trgovina in montaža
elektronskih naprav, d.o.o., Nova Gorica,
Solkan, IX. korpus 96, vstop 3. 2. 1995,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čer-
ne Julijan, imenovan 3. 2. 1995, Šempeter
pri Gorici, Ivana Suliča 14/a, kot vodja po-
slovne enote zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom.

Rg-17197
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00083 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INPRO, Trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Vipava, Goriška cesta 3,
Vipava, pod vložno št. 1/03225/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5862183
Firma: KAR IMPEX, Trgovina in po-

sredovanje, d.o.o., Vipava
Skrajšana firma: KAR IMPEX, d.o.o.,

Vipava
Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-

govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5522 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finačni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Rg-17192
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00585 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MAJA, družba za pletenje,
šivanje  in  trgovino,  d.o.o.,  Ajdovščina,
Bevkova 3, sedež: Bevkova 3, Ajdovščina,
pod vložno št. 1/00597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, vstop in izstop
družbenika, spremembo dejavnosti in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5370892
Firma: OPORT, Strojna izdelava oro-

dij, d.o.o., Velike Žablje
Skrajšana firma: OPORT, d.o.o., Velike

Žablje
Sedež: Dobravlje, Velike Žablje 43/a
Osnovni kapital: 1,837.000 SIT
Ustanovitelj: Bratina Marija, izstop 18. 4.

1994; Bratina Ingrid, izstop 18. 4. 1994;
Troha Franjo, Dobravlje, Velike Žablje 40/b,
vstop 18. 4. 1994, vložek 1,837.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bratina Marija, razrešena 18. 4.
1994; direktor Troha Franjo, imenovan 18.
4. 1994, zastopa brez omejitev.

Opusti se dosedanja dejavnost: pletenje
vseh vrst izdelkov; šivanje vseh vrst izdel-
kov; trgovina na drobno in debelo: s tekstil-
nimi izdelki, konfekcijo in izdelki iz usnja,
volno, vrvarskimi izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute in obutvijo ter potrebščinami.
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Poslej se dejavnost glasi: strojna obdela-
va kovin in lesa; ključavničarska dela; pri-
prava in prodaja toplih jedi in pijač; trgovi-
na na drobno in debelo in v tranzitu z živil-
skim, neživilskim blagom; zastopniški, po-
sredniški, komercialni, agencijski in
komisijski posli v prometu blaga in storitev;
prevozi blaga v cestnem prometu.

Rg-18351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00315 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje KURIVO GORI-
CA, p.o., trgovina, Nova Gorica, Grčna 1,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00251/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
kapital, vstop in izstop družbenika, uskladi-
tev dejavnosti, nadzorni svet, spremembo
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5025133
Firma: KURIVO GORICA, Trgovina,

d.d., Nova Gorica
Skrajšana  firma:  KURIVO  GORICA,

d.d., Nova Gorica
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 141,240.000 SIT
Ustanovitelj: KURIVO, p.o., Nova Gori-

ca, izstop 13. 2. 1995; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vstop 13. 2. 1995, vložek 141,240.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Črnigoj Egidij, Ajdovščina, Lokavš-
ka cesta 6, razrešen kot direktor 17. 2. 1995
in ponovno imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Beguš Simon,
Bratina Bojan, Derman Vida, Hvalica Jože
in Koren Andrej, vsi vstopili 9. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,

tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7411
Pravno svetovanje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-18744
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00407 z dne 12. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03520/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907420
Firma: SAME TRADE, Trgovina in po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SAME TRADE, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zoia Tiziano Maria,

Grandola ed Uniti, Piazza Guaita Salici 1,
vstop 29. 6. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gulin Darja, imenovana 29. 6.
1995, Šempeter pri Gorici, Laze 3, Vrtojba,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo.

Rg-19795
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01647 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  BALEX,  Zastopanje  in
predstavljanje  v  blagovnem  prometu,
d.o.o., Vipava, Vrhpolje 80, Vipava, pod
vložno št. 1/01657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
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z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5484286
Firma: A.S. BAJC, Zastopanje in po-

sredovanje v blagovnem prometu, d.o.o.,
Vipava

Skrajšana firma: A.S. BAJC, d.o.o., Vi-
pava

Osnovni kapital: 1,503.802 SIT
Ustanovitelj: Bajc Aleksander, Vipava,

Gradnikove brigade 4, vstop 27. 2. 1991,
vložek 1,503.802 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi za: izvoz in
uvoz neživilskih proizvodov.

Rg-20270
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00396 z dne 3. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909651
Firma: BOTA, Oblikovanje in založniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BOTA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podnanos, Podnanos 82
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Borut, Nova Gori-

ca, Delpinova 14, vstop 20. 6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizjak Borut, imenovan 20. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-

govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-20271
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00323 z dne 3. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LAFERT, Elektromotorji,
d.o.o., Erjavčeva 45, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča novega družbenika ter po-
večanje osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5773776
Osnovni kapital: 28,000.000 SIT
Ustanovitelja: EKO, d.o.o., Raziskave in

razvoj, Nova Gorica, Lemutova 6, vstop
27. 12. 1994, vložek 2,800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lafert – Societa,
S.r.l., San Dona di Piave, Via J.F. Kennedy
43, vstop 26. 5. 1995, vložek 25,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20272
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00395 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa INTEGRAL, avtobusni pot-
niški promet “PRIMORSKA”, p.o., Idri-
ja,  Vodnikova  2,  Idrija,  pod  vložno  št.
1/00728/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, osnovni kapital, spremembo usta-
noviteljev, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo, nadzorni svet, spremembo
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5107750
Firma: INTEGRAL, Avtobusni promet

PRIMORSKA, d.o.o.

Skrajšana  firma:  INTEGRAL  PRI-
MORSKA, d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 75,560.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD PRIMORSKA,

n.sub.o., izstop 3. 2. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 28,350.000 SIT; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vložek 1,560.000 SIT; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
7,560.000 SIT; Hrovat Anton, Ljubljana, Ce-
lovška 99b, vložek 410.000 SIT; Čuk Ivan,
Spodnja Idrija, Meline 1, vložek 480.000
SIT; Ileršič Ludvik, Idrija, Ulica 1. maja 3,
vložek 540.000 SIT; Albreht Roman, Spod-
nja Idrija, Ledinske Krnice 6, vložek
410.000 SIT; Carli Dušan, Tolmin, Zatol-
min 68, vložek 410.000 SIT; Čefarin Mirko,
Cerkno, Jazne 27, vložek 480.000 SIT; Er-
javec Silvester, Idrija, Čekovnik 3, vložek
480.000 SIT; Eržen Milan, Cerkno, Gorenji
Novaki 65, vložek 410.000 SIT; Jeram Sil-
vo, Cerkno, Bukovo 46, vložek 410.000 SIT;
Jereb Peter, Spodnja Idrija, Staneta Rozma-
na 17, vložek 410.000 SIT; Kacin Alojzija,
Idrija, Kapetana Mihevca 4, vložek 540.000
SIT; Klemenčič Silvester, Spodnja Idrija,
Gorenja Kanomlja 31, vložek 410.000 SIT;
Lampe Mirko, Črni vrh nad Idrijo, Zadlog
74, vložek 480.000 SIT; Lapajne Branko,
Spodnja Idrija, Pečnik 8a, vložek 410.000
SIT; Lipušček Andrej, Cerkno, Cesta OF 4,
vložek 410.000 SIT; Mikuš Alojz, Črni vrh
nad Idrijo, Predgriže 37, vložek 410.000
SIT; Močnik Albin, Cerkno, Dol. Novaki
13, vložek 480.000 SIT; Močnik Ivan, Cerk-
no, Gorje 20, vložek 480.000 SIT; Skvarča
Stanislav, Črni vrh nad Idrijo, Predgriže 43,
vložek 480.000 SIT; Tušar Alojzij, Cerkno,
Šebrelje 5, vložek 410.000 SIT; Uršič Jan-
ko, Spodnja Idrija, Na griču 7, vložek
480.000 SIT; Velikanje Silvester, Idrija,
Idrijske Krnice 26, vložek 480.000 SIT; Vid-
mar Danilo, Spodnja Idrija, Mladinska 12,
vložek 410.000 SIT; Vidmar Roman, Idrija,
Vojskarska 4, vložek 410.000 SIT; Vodeb
Ivan, Borovnica, Brezovica 54, vložek
540.000 SIT; Vončina Pavel, Cerkno, Še-
brelje 95, vložek 410.000 SIT; Bizjak Ja-
kob, Črni vrh nad Idrijo, Predgriže 36, vlo-
žek 480.000 SIT; Frelih Viljem, Idrija, Grad-
nikova 4, vložek 480.000 SIT; Govekar An-
ton, Idrija, Triglavska 22, vložek 540.000
SIT; Jerman Ivan, Cerkno, Podlamišče 4a,
vložek 480.000 SIT; Kavčič Ludvik, Idrija,
Tomšičeva 20, vložek 480.000 SIT; Logar
Jožef, Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh 116,
vložek 540.000 SIT; Nanut Dragotin, Idrija,
Srebrničeva 40, vložek 480.000 SIT; Pe-
trovčič Janez, Logatec, Hotedrščica 72, vlo-
žek 410.000 SIT; Sedej Ivana, Idrija, Gre-
gorčičeva 39, vložek 540.000 SIT; Škvarča
Zdravko, Spodnja Idrija, Gornja Kanomlja
46, vložek 410.000; Felc Frančiška, Idrija,
Vodnikova 26, vložek 540.000 SIT; Hvala
Jožef, Tolmin, Bevkova 14, vložek 540.000
SIT; Lazar Bernard, Spodnja Idrija, Pečnik
16, vložek 410.000 SIT; Tušar Janez, Cerk-
no, Šebrelje 15, vložek 540.000 SIT; Abram
Ciril Metod, Cerkno, Cesta OF 16, vložek
540.000 SIT; Abram Vincenc, Cerkno, Ore-
hek 21, vložek 540.000 SIT; Bogataj Zden-
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ka, Spodnja Idrija, Mladinska 3, vložek
410.000 SIT; Frelih Stanislav, Cerkno, Ce-
sta OF 14, vložek 540.000 SIT; Močnik Iva-
na, Cerkno, Dolenji Novaki 13, vložek
540.000 SIT; Močnik Nikolaj, Cerkno, Do-
lenji Novaki, vložek 540.000 SIT; Seljak
Rafael, Idrija, Vojkova 2, vložek 540.000
SIT; Tušar Bernarda, Cerkno, Šebrelje 5a,
vložek 410.000 SIT; Vidmar Jožefa, Spod-
nja Idrija, Mladinska 3, vložek 480.000 SIT;
Vidmar Miroslav, Spodnja Idrija, Mladin-
ska 3, vložek 540.000 SIT; Uršič Lucijan,
Idrija, H. Frayerja 4, vložek 480.000 SIT;
Abram Pavel, Cerkno, Močnikova 3, vložek
480.000 SIT; Carli Mihaela, Tolmin, Zatol-
min 68h, vložek 540.000 SIT; Vončina Ma-
rija, Cerkno, Šebrelje 95, vložek 540.000
SIT; Božič Ivan, Cerkno, Straža 3a, vložek
480.000 SIT; Hvala Vida, Tolmin, Bevkova
14, vložek 480.000 SIT; Lapajne Rozalija,
Idrija, Vojkova 18, vložek 540.000 SIT; La-
pajne Ciril, Idrija, Vojkova 18, vložek
530.000 SIT; Jereb Marija, Spodnja Idrija,
Na vasi 29, vložek 530.000 SIT; Nanut Sta-
nislav, Idrija, Srebrničeva 40, vložek
540.000 SIT; Nanut Rozalija, Idrija, Srebr-
ničeva 40, vložek 540.000 SIT; Mesec Fran-
čišek, Ljubljana, Vojkova c. 71, vložek
540.000 SIT; Velikanje Pavla, Spodnja Idri-
ja, Idrijske Krnice 26, vložek 340.000; Hro-
vat Magdalena, Ljubljana, Celovška 99b,
vložek 340.000 SIT; Petkovšek Bernarda,
Vrhnika, Drenov Grič 107, vložek 480.000
SIT; Rupnik Marija, Idrija, Srebrničeva 40,
vložek 540.000 SIT; Vončina Katarina,
Spodnja Idrija, Gornja Kanomlja 30, vložek
540.000 SIT; vsi vstopili 3. 2. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nanut Drago, Idrija, Srebrničeva 40,
razrešen 9. 2. 1995 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jeram Ivan, Tu-
šar Alojz, Vončina Pavel, Vidmar Danilo in
Logar Jožef, vsi vstopili 3. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995:
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7120 Dajanje lastnih

nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7440 Ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol.

Rg-20274
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01596 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GOTOUR, podjetje za turi-
zem, d.o.o., Bovec, Trg Golobarskih žrtev
50, Bovec, pod vložno št. 1/00820/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, iz-
stop in vstop družbenika, spremembo za-
stopnika, uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5626048
Firma: GOTOUR – ČUFER & ČUFER,

Podjetje za turizem, d.n.o., Bovec
Skrajšana firma: GOTOUR – ČUFER

& ČUFER, d.n.o., Bovec
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: SGP GORICA, p.o., Nova

Gorica, izstop 9. 5. 1994; Čufer Anka, vstop
25. 3. 1991 in Čufer Ivan, vstop 11. 7. 1994,
oba iz Tolmina, Prekomorskih brigad 6, vlo-
žila po 10.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ču-
fer Anka, razrešena 13. 7. 1994.

Rg-20275
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00368 z dne 6. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03519/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904919
Firma:  PRAKTIKER,  Proizvodno-tr-

govsko-storitveno podjetje, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: PRAKTIKER, d.o.o.,

Idrija
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Idrija, Študentovska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lapajne Primož, vložek

240.000 SIT in Lapajne Matjaž, vložek
765.000 SIT, oba iz Idrije, Študentovska 10,
vstopila 31. 5. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata; AMN INCORPORATED, City of
Hockessin, Yorklyn Road 710, vstop 31. 5.
1995, vložek 495.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lapajne Primož, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 1591 Proi-
zvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme

za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
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drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6512 Drugo denar-
no posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304
Pogrebne storitve; 9900 Eksteritorialne or-
ganizacije in združenja; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije.

Rg-20277
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00990 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZARTIC, Podjetje za za-
stopanje  in  posredovanje  zavarovanj,

d.o.o.,  Zalošče,  Zalošče 10a,  Dornberk,
pod vložno št. 1/02564/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5639123
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanovitelj: Rojc Jože, Dornberk, Za-

lošče 10a, vstop 30. 5. 1992, vložek
1,691.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20279
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02598 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  MOREX,  export-import,
Nova Gorica, d.o.o, XXX. divizije 18, No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01189/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšano fir-
mo, izstop družbenika, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5410673
Firma: MOREX, izvoz-uvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: MOREX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Davorin, Nova

Gorica, XXX. divizije 18, vstop 7. 9. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja;  Rehar  Alojz,  izstop  18.  11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodjaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7440 Ekonomska propagan-
da; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti;  7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin.

Rg-20281
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01007 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MAVRI, Prevoz in trgovi-
na, d.o.o., Tolmin, Simona Kosa 1, Tol-
min, pod vložno št. 1/01856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5764424
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Mavri Lucijan, vložek

1,254.000 SIT in Mavri Marta, vložek
324.000 SIT, oba iz Tolmina, Simona Kosa
1, vstopila 25. 8. 1991, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-20282
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00996 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ABK–INTERNATIONAL,
Podjetje za proizvodnjo AB konstrukcij,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska
76, Šempeter, pod vložno št. 1/01817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditev akta družbe z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5512581

Rg-20285
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00311 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa UNITRADE, d.o.o., trgovi-
na, izvoz-uvoz, posredništvo, Nova Gori-
ca, Milojke Štrukelj 88, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5664560
Firma:  UNITRADE,  d.o.o.,  trgovina,

posredništvo, uvoz-izvoz, Nova Gorica
Sedež: Solkan, Milojke Štrukelj 88
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Paljk Mojmir, Solkan, Ul.

Milojke Štrukelj 88, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnosti, vpisana dne 12. 7. 1995:
4531 Električne inštalacije; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na dro
bno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov.

Rg-20289
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00397 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02633/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5664560003
Firma:  UNITRADE,  d.o.o.,  trgovina,

posredništvo,  uvoz-izvoz,  Nova Gorica,
Podružnica Tolmin, Butik Momy

Skrajšana  firma:  UNITRADE,  d.o.o.,
Nova Gorica, Podružnica Tolmin

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Tolmin, Trg Maršala Tita 13
Ustanovitelj: UNITRADE, d.o.o., trgo-

vina, posredništvo, uvoz-izvoz, Nova Gori-
ca, Solkan, Milojke Štrukelj 88, vstop 19. 6.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paljk Mojmir, imenovan 19. 6. 1995,
Solkan, Milojke Štrukelj 88, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-20290
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00391 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02633/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5664560002
Firma:  UNITRADE,  d.o.o.,  trgovina,

posredništvo,  uvoz-izvoz,  Nova  Gorica,
Podružnica Ajdovščina, Butik Momy

Skrajšana  firma:  UNITRADE,  d.o.o.,
Nova Gorica, Podružnica Ajdovščina

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ajdovščina, Posl. stan. obj. A

ob Goriški c.
Ustanovitelj: UNITRADE, d.o.o., trgo-

vina, posredništvo, uvoz-izvoz, Nova Gori-
ca, Solkan, Milojke Štrukelj 88, vstop 19. 6.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Paljk Mojmir, imenovan 19. 6. 1995,
Nova Gorica, Milojke Štrukelj 88, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki.

Rg-20292
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00278 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TransFer, Prevozi, trgovi-
na, storitve, d.o.o., Nova Gorica, Ul. bra-
tov Hvalič 44, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop družbenika in spremembo po-
slovnega deleža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5790301
Ustanovitelja: Ferjančič Jadranka, vstop

19. 5. 1993 in Ferjančič Marjan, vstop 10. 5.
1995, oba Nova Gorica, Bratov Hvalič 44,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-

ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge račuanlniš-
ke dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-20293
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01705 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02957/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5736811002
Firma: MENS, Proizvodnja, trgovina in

trgovinske storitve, d.o.o., Kojsko, Po-
družnica Nova Gorica

Skrajšana firma: MENS, d.o.o., Kojsko,
Podružnica Nova Gorica

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 39
Ustanovitelj: MENS, Proizvodnja, trgo-

vina in trgovinske storitve, d.o.o., Kojsko,
Kojsko 85, vstop 1. 9. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sim-
čič Zoran, imenovan 1. 9. 1994, Kojsko,
Kojsko 85, kot poslovodja zastopa brez
omejitev.

Dejavnost podružnice je naslednja: živi-
noreja, reja malih živali ter reja nojev; turi-
stično agencijske storitve in kmečki turi-
zem; gostinske storitve prehrane, pijače in
nastanitve; organizacija in izvajanje raznih
družabnih, kulturnih, turističnih ter rekrea-
cijskih prireditev in tekmovanj, ter iger z
igralnimi avtomati; leasing in izposojanje
rekvizitov in opreme za družabne igre z
igralnimi avtomati; leasing in izposojanje
rekvizitov in opreme za družabne igre, pri-
reditve ter šport in rekreacijo ter igralnih
avtomatov; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi izdelki; menjal-
niški posli; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
zastopanje, posredovanje, konsignacijski in
komisijski posli v prometu blaga in storitev;
organizacija prevozov in prevozi blaga in
potnikov v cestnem prometu; špedicija.

Rg-20294
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00960 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BALUS, Storitvena dejav-
nosti, d.o.o., Ajdovščina, Grivče 11a, Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/01947/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
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akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5534178
Osnovni kapital: 1,930.300 SIT
Ustanovitelj: Bajc Lucijan, Ajdovščina,

Grivče 11a, vstop 21. 11. 1991, vložek
1,930.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20295
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00971 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GROM, Podjetje za trgovi-
no,  turizem,  gostinstvo  in  proizvodnjo,
d.o.o., Vrsno 27a, Kobarid, sedež: Vrsno
27a, Kobarid, pod vložno št. 1/02148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5764190
Osnovni kapital: 1,955.620 SIT
Ustanovitelja: Gregorčič Pavel in Moze-

tič-Gregorčič Lamarguerida, oba iz Kobari-
da, Vrsno 27a, vstopila 25. 11. 1991, vložila
po 977.810 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-20296
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00975 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa NAŠ DOM, Podjetje za iz-
gradnjo in vzdrževanje stanovanj in sta-
novanjskih  hiš,  d.o.o.,  Idrija,  Staneta
Rozmana 21a,  Idrija,  pod  vložno  št.
1/01661/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sedeža
in izstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5494478
Sedež: Idrija, Lapajnetova 39
Osnovni kapital: 2,816.000 SIT
Ustanovitelji: Peternelj Vlado, Spodnja

Idrija, Sp. Kanomlja 15, vstop 18. 3. 1991,
vložek 1,056.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Razpet Hilarija, Spodnja Idrija, Ma-
sore 4, vstop 18. 3. 1991, vložek 704.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tušar Fe-
liks, Spodnja Idrija, Sp. Kanomlja 23, vstop
18. 3. 1991, vložek 1,056.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Lukančič Mojca, iz-
stop 18. 4. 1994.

Rg-20297
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02206 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COMBIC, Proizvodnja, za-
stopništvo,  trgovina  in  turizem,  d.o.o.,
Podnanos, Podnanos 70, Podnanos, pod
vložno št. 1/00670/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5318734
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelj: Kopatin Franc, Podnanos,

Podnanos 70, vstop 25. 12. 1989, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20298
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00984 z dne 18. 7. 1995
pri subjektu vpisa TUŠAR INŽENIRING,
d.o.o., Trgovina, inženiring in gradbeniš-
tvo, Idrija, Rožna 4, Idrija, pod vložno št.
1/02803/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5703832
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tušar Feliks, Spodnja Idri-

ja, Sp. Kanomlja 25, vstop 11. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20299
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00313 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa COMBIC, Proizvodnja, za-
stopništvo,  trgovina  in  turizem,  d.o.o.,
Podnanos, Podnanos 70, Podnanos, pod
vložno št. 1/00670/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318734
Firma: COMBIC, Podjetje za inženi-

ring, zastopanje in trgovino, d.o.o., Pod-
nanos

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3310 Proi-
zvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 453
Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključ-
na gradbena dela; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na

debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 515
Trgovina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 523 Trgovina na drob-
no v farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 601 Železniški pro-
met; 6010 Železniški promet; 602 Drug ko-
penski promet; 6021 Drug kopenski potniš-
ki promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 603 Ce-
vovodni transport; 6030 Cevovodni trans-
port; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnost v
zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 671 Pomožne dejavnost v finančnem
posredništvu, razen zavarovalništva in de-
javnosti pokojninskih skladov; 6711 Stori-
tve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
672 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 6720 Pomožne de-
javnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti; davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-

nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 747 Čišče-
nje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20301
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00385 z dne 21. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03522/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906776
Firma: TTL, Gostinstvo in turizem,

d.o.o.
Skrajšana firma: TTL, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kobarid, Staro selo 4/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Benko Ljubo in Benko Ma-

rija, oba iz Kobarida, Staro selo 4/a, vstopi-
la 31. 5. 1995, vložila po 675.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Cencič Sonja,
Kobarid, Staro selo 27, vstop 31. 5. 1995,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Benko Ljubo, imenovan 31. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Benko Mari-
ja, imenovana 31. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hetelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-20302
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00430 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa T O P, Organizacija in iz-
vedba športnih in turističnih aktivnosti,
d.o.o., Nova Gorica, Vojkova 9, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/03291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5806755
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2212
Izdajanje časopisov; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z drugimi električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
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met; 6024 Cestni tovorni promet; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6711 Storitve finančnih trgov; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Rg-20303
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00435 z dne 24. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907721
Firma: RIHOR, Trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Trnovo
Skrajšana firma: RIHOR, d.o.o., Trno-

vo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Trnovo, Trnovo 63/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Ksenija, Trnovo,

Trnovo 63/b in Rijavec Robert, Trnovo, Tr-
novo 63/a, oba vstopila 3. 7. 1995, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rijavec Robert, imenovan 3. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995:
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln.

Rg-20304
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00963 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ABRAM, d.o.o., pridelava
hrane, Nanos 6, Vipava, sedež: Nanos 6,
Vipava, pod vložno št. 1/01014/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5384311
Osnovni kapital: 35,680.485 SIT
Ustanovitelji: Jež Božo, Vipava, Nanos

6, vstop 4. 6. 1990, vložek 18, 225.919 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Collini Dario,
Gorizia, Italia, Via Rocca 15, vstop 9. 12.
1992, vložek 8,727.283 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ruppen Mario, C. SN.Mila-
no, Italia, Via Leonardo Da Vinci 88, vstop
9. 12. 1992, vložek 8.727.283 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-20305
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00957 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AGRARIA, d.o.o., trgovina
s  kmetijskim  repromaterialom,  Dorn-
berk, Kolodvorska 6, Dornberk, pod vlož-
no št. 1/01728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5513847
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šinigoj Danjel, Dornberk,

Gregorčičeva 32, vstop 25. 4. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Doplihar Radivoj, Dornberk, Gregorčičeva
28, vstop 23. 5. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20307
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00927 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MIRPLAST, Predelava in
prodaja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.,
Batuje, Batuje 41, Črniče, pod vložno št.
1/01037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5395194
Osnovni kapital: 1,777.000 SIT
Ustanoviteljica: Plahuta Almira, Črniče,

Batuje 41, vstop 27. 12. 1989, vložek
1,777.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20310
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00876 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ROBINIA, trgovina, d.o.o.,
Ajdovščina,  Lavričeva  28,  Ajdovščina,
pod vložno št. 1/02877/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5719747
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Neva, Ajdovšči-

na, Lavričeva 28, vstop 11. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20312
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00390 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Kmetijska zadruga GORI-
ŠKA BRDA, kmetijstvo, klet in trgovine,
z.o.o., Dobrovo, Zadružna cesta 9, Dobro-
vo, pod vložno št. 1/00058/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča razširitev in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5149975
Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995:

01131 Vinogradništvo; 0111 Pridelovanje
žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrt-
nin, okrasnih raslin, semen in sadik; 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121
Reja govedi, prireja mleka; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;

1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 2414 Proizvodnja drugih or-
ganskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvod-
nja gnojil in dušikovih spojin; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020  Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
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tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6512 Drugo denarno
posredništvo; 65122 Dejavnost hranilnic;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimantalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7411 Pravno svetovanje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7460 Poi-
zvedovalne dejavnosti in varovanje; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-20314
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01730 z dne 28. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZDRAVSTVENI DOM, ID-
RIJA,  Otona  Župančiča 3,  Idrija,  pod
vložno št. 1/01752/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5158869
Ustanovitelj: Skupščina občine Idrija,

Idrija, Trg M. Tita 1, vstop 14. 5. 1991.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Cergol Uroš, razrešen 31. 8. 1994; direk-
tor Vončina Milan, imenovan 1. 9. 1994, Idri-
ja, Mestni trg 4, zastopa brez omejitev.

Rg-20315
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00888 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa A.J. KOGOJ, podjetje za
proizivodnjo zaščitnih elektronskih kom-
ponent, Miren, d.o.o., Miren 122/a, Mi-
ren, pod vložno št. 1/00875/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5364086
Osnovni kapital: 1,554.272 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Andrejina in Kogoj

Jožef, oba Miren, Miren 122/a, vstopila 15.
12. 1989, vložila po 777.136 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proi-
zvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proi-
zvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 7020 Dajanje  lastnih nepremičnin
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 2513 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz gume.

Rg-20316
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00882 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TEHART, podjetje za obli-
kovanje, trgovino in svetovanje, d.o.o., Vi-
pava, Bevkova 3, Vipava, pod vložno št.
1/02242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5588316
Osnovni kapital: 1,926.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec–Turk Nataša, Vi-

pava, Bevkova 3, vstop 11. 3. 1992, vložek
963.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ljubotina Predrag, Ajdovščina, Ob Hublju
8, vstop 6. 10. 1992, vložek 963.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20317
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00243 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FUŽINAR, d.o.o., Trgovina,
storitve, inženiring, Ajdovščina, Pot v Ža-
puže  18,   Ajdovščina,   pod   vložno   št.
1/01613/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5490600
Sedež: Črniče, Batuje 83
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proi-
zvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proi-
zvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-

skih strojev; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5145 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 51461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20319
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00977 z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa CARL, Računalništvo in tr-
govina, d.o.o., Sp. Idrija, Sp. Idrija 125,
Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/02163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, sedeža, vstop družbenika, spremembo
dejavnosti, zastopnika in uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5585724
Firma: CARL & CARL, d.n.o., Raču-

nalništvo in trgovina, Spodnja Idrija
Skrajšana  firma:  CARL  &  CARL,

d.n.o., Spodnja Idrija
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Spodnja Idrija, Šolska 14
Ustanovitelja: Carl Vojko, vstop 1. 3.

1992 in Carl Jelka, vstop 29. 4. 1994, oba
Spodnja Idrija, Šolska 14, vložila po 9.340
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Carl
Jelka, imenovana 29. 4. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost se razširi na: izposoja (odda-
janje v najem) in servis (vzdrževanje in po-
pravilo) mehanskih in elektronskih zabav-
nih aparatov.

PTUJ

Rg-13007
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00044 z dne 6. 4. 1995 pod št.
vložka 1/09428/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5866758
Firma: SREGRAD, gradbeno industrij-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SREGRAD, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ormož, Vrazova ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škorjanec Franc, Središče

ob Dravi, Šalovci 49 in Vuk Kristina, Pod-
gorci, Cvetkovci 18, oba vstopila 23. 1.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
to Škorjanec Franc, imenovan 23. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vuk Kristina, imenovana 23. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-15527
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01572 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CVENK, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ob Ro-
goznici 6, Ptuj, pod vložno št. 1/07350/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme in tipa zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5733375
Firma: CVENK CESTNIK, podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  CVENK  CESTNIK,

d.n.o.
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Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Cestnik Miroslav in Cest-
nik Silva, oba Ptuj, Ob Rogoznici 6, vstopi-
la 9. 3. 1992, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Cestnik Silva, imenovana 6. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17114
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02668 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANA, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Čopova ulica
5, Ptuj, pod vložno št. 1/02740/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5402905
Osnovni kapital: 1,591.280 SIT
Ustanoviteljica: Dabič Ana, Ptuj, Čopo-

va ulica 5, vstop 16. 8. 1990, vložek
1,591.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17101
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03863 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa VICTOR, podjetje za storitve,
inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Strnišče  6,  Kidričevo,  pod  vložno  št.
1/06082/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5857147
Osnovni kapital: 1,556.000 SIT
Ustanovitelja: Forbici Vlado in Forbici

Marjana, oba Kidričevo, Strnišče 6, vstopila
17. 3. 1992, vložila po 778.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17065
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02718 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MEDOL, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Pleterje 75,
Lovrenc na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/05456/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5668794
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Medved Anton in Med-

ved Irena, oba Lovrenc na Dravskem polju,
Pleterje 75, vstopila 25. 3. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17060
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00033 z dne 9. 6. 1995 pod št.
vložka 1/09424/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889847
Firma: KASS – PREVOZI, družba za

prevozniške in trgovske storitve v doma-
čem in mednarodnem prometu, d.o.o.

Skrajšana  firma:  KASS  –  PREVOZI,
d.o.o.

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Gorišnica, Gajevci 24

Osnovni kapital: 3,123.000 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Simona, vložek

1,813.000 SIT in Cvetko Stanko, vložek
1,300.000 SIT, oba Gorišnica, Gajevci 24,
vstopila 15. 2. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata; Kostanjevec Milan, Hueckelhoven,
Schlackerweg 10, vstop 15. 2. 1995, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cvetko Simona, imenovana 15. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom.

Rg-17052
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04402 z dne 19. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa POETOVIO VIVAT, gospodarsko
interesno združenje za turizem, Slovenski
trg  14,  Ptuj,  pod  vložno  št. 1/09310/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5862752
Ustanovitelji: Suha Roba, Pintar Anton,

Ptuj, Slomškova 9; Okrepčevalnica “Am-

biente”, Dobrotič Danica, Markovci, Zabov-
ci 86/b; Zamuda, d.o.o., Ptuj, Peršonova 50;
Gostilna Šegula Stanko, Polenšak, Polenci
41; Gostišče s prenočišči “Pri Tonetu”, An-
ton Svenšek,, Ptuj, Zadružni trg 13; Bistro
ORFEJ, Janja Ravnik-Reš, Ptuj, Prešernova
5; Gastrospeim design, d.o.o., Ptuj, Remče-
va 7; Suport, d.o.o., Ptuj, Zgornja Hajdina
204; Orinoco KG & K, d.o.o., Ptuj, Štuki 9;
Videoprodukcija, Tinček Ivanuša, Ptuj,
Dravska 2; Gostišče Pri Ernestu, Mesarič
Darinka, Ptuj, Rabelčja vas 15/a; Zveza kul-
turnih organizacij občine Ptuj, Ptuj, Sloven-
ski trg 13; Urarstvo Slatinšek, Slatinšek To-
mislav, s.p., Ptuj, Ulica Heroja Lacka 6;
Gostinstvo Janžekovič “Pri Ribeku”, Janže-
kovič Frida, s.p., Markovci, Stojnci 136c;
Umetno kovaštvo, d.o.o., Destrnik, Vinta-
rovci 43a; Jantar Air, d.o.o., Ptuj, Rogozniš-
ka cesta 14ž; vsi vstopili 6. 9. 1994, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Rg-17041
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03254 z dne 12. 6. 1995 pod št.
vložka 1/09443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5495300
Firma: FAM, podjetje za proizvodnjo

in trgovsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: FAM, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež:  Lovrenc  na  Dravskem  polju,

Lovrenc na Dravskem polju 108a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferenčič Anica in Fe-

renčič Milivoj, oba Lovrenc na Dravskem
polju 108a, vstopila 20. 2. 1991, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17036
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03451 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEISTON, podjetje za trgovi-
no na debelo in drobno, transport, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Zgornja Sveča
23, Stoperce, pod vložno št. 1/01901/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5364779
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šalamun Zlatko, vložek

1,419.369 SIT in Šalamun Rafael, vložek
80.631 SIT, oba Stoperce, Zgornja Sveča
23, vstopila 9. 2. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalamun Rafael, imenovan 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se zoži za: agencijske,
zastopniške, posredniške in komisijske sto-
ritve v blagovnem prometu; trgovina na de-
belo in drobno z gradbenimi in instalacij-
skimi materiali, lesom in lesnimi izdelki,
belo tehniko, kmetijsko mehanizacijo in ra-
zervnimi deli ter reprodukcijskim materia-
lom; dejavnost se razširi za: agencijske, za-
stopniške, posredniške in komisijske stori-
tve v trgovini; trgovina na debelo in drobno
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z živilskimi in neživilskimi proizvodi, vozi-
li, deli, priborom in naftnimi derivati; poso-
janje (rent-a-car), vleka in transport avto-
mobilov; industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; dejavnost se odslej glasi: tr-
govina na debelo in drobno z mešanim bla-
gom; gostinske in turistične storitve; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; špe-
dicijski posli; zemeljska dela v gradbeniš-
tvu; popravila in vzdrževanje cestnih mo-
tornih vozil; agencijske, zastopniške, po-
sredniške in komisijske storitve v trgovini;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, vozili, deli, pribo-
rom in naftnimi derivati; posojanje
(rent-a-car), vleka in transport avtomobi-
lov; industrijska in zaključna dela v gradbe-
ništvu.

Rg-17033
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02164 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa NIVAL, trgovina, export-im-
port, inženiring, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Zagrebška cesta 66, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/07052/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,535.700 SIT
Ustanovitelj: Simonič Gregor, Maribor,

Košaški dol 35, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,535.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti družbe so: trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi; prodaja iz konsignacije; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; inže-
niring: izdelovanje načrtov in projektov, za-
stopanje tujih firm pri prenosu, nabavi in
prodaji tehnologije; proizvodnja in storitve:
izdelava strojev, proizvodnja instalacijske-
ga materiala, predelava surovin, izdelava po-
lizdelkov, montaža in vzdrževanje strojev;
proizvodnja gradbenih elementov; zaključ-
na dela v gradbeništvu; nizke in visoke grad-
nje; splošna gradbena dejavnost; storitveni
inženiring; izvoz in uvoz neživilskih in ži-
vilskih proizvodov.

Rg-17027
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04059 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSS, podjetje za organizacijo
kooperacije, trženje, kopiranje in admini-
strativno knjigovodske storitve, d.o.o.,
Dravska  ulica  18,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/08147/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5772051
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medobčinsko društvo sle-

pih in slabovidnih Ptuj, Dravska ulica 18,
vstop 31. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20556
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03616 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELEKTRONIKA BORAK, pod-
jetje v zasebni lasti, d.o.o., Goričak 5, Za-

vrč, pod vložno št. 1/01900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva firme, osnovnega kapitala, dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5362717
Firma: ELEKTRONIKA BORAK, pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,701.718 SIT
Ustanovitelj: Borak Boris, Zavrč, Gori-

čak 5, vstop 5. 2. 1990, vložek 1,701.718
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti se razširijo za: prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu; trgovina
na debelo in drobno z živilskim in neživil-
skim blagom; opravljanje storitev v blagov-
nem prometu: posredništvo, komisija, agen-
cija, zastopanje, ekonomska propaganda in
špedicija; gostinske storitve nastanitve, pre-
hrane in druge gostinske storitve; proizvod-
nja kovinskih stavbnih in drugih konstruk-
cij; izdelava raznovrstnih kovinskih izdel-
kov.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
sestavnih delov elektronskih aparatov in na-
prav; proizvodnja merilne tehnike in regu-
lacijske opreme, sredstev za upravljanje in
avtomatizacijo v industriji in prometu; proi-
zvodnja neomenjenih elektronskih aparatov
in naprav; raziskovalno-razvojne storitve v
gospodarskih dejavnostih; servis in monta-
ža elektronskih krmilno-regulacijskih na-
prav; prevozi potnikov in blaga v cestnem
prometu; trgovina na debelo in drobno z
živilskim in neživilskim blagom; opravlja-
nje storitev v blagovnem prometu: posred-
ništvo, komisija, agencija, zastopanje, eko-
nomska propaganda in špedicija; gostinske
storitve nastanitve, prehrane in druge gos-
tinske storitve; proizvodnja kovinskih stavb-
nih in drugih konstrukcij; izdelava razno-
vrstnih kovinskih izdelkov.

Rg-20561
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/00437 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  SIGA,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Zgornja Hajdina 2a, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/03095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Firma: IVANČIČ, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: IVANČIČ, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Selska cesta 31
Ustanovitelj: Korošec Radovan, izstop

10. 3. 1994; Ivančič Martin, Ptuj, Selska
cesta 31, vstop 10. 3. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Radovan, razrešen 10. 3.
1994; direktor Ivančič Martin, imenovan 10.
3. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se po novem glasi: tr-
govina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi; komercialne storitve v
prometu blaga in storitev; proizvodnja bla-
ga za široko porabo in ostalih kovinskih
proizvodov; predelava plastičnih mas; osta-
le gostinske usluge; prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu ter ostale storitve v
cestnem prometu.

Rg-20562
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01210 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa IVANČIČ, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Selska
cesta 31, Ptuj, pod vložno št. 1/03095/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5470307
Osnovni kapital: 1,879.820 SIT
Ustanovitelj: Korošec Radovan, izstop

10. 3. 1994; Ivančič Martin, Ptuj, Selska
cesta 31, vstop 10. 3. 1994, vložek 1,879.820
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20563
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04476 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PAN-CAST, engineering, con-
sulting, producing, trading, d.o.o., Tovar-
niška  3,  Kidričevo,  pod  vložno  št.
1/06334/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5674930
Firma: TAHOGRAFI, proizvodnja de-

lov in pribora za vse vrste motornih vozil,
d.o.o.

Skrajšana firma: TAHOGRAFI, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Mlinska ulica 1a
Ustanovitelji: Panzalović Djordjo, izstop

25. 10. 1994; Vindiš Edvard, Ptuj, K Mitre-
ju 1; Matjašič Vladimir, Starše, Zlatoličje
72; Rašl Branko, Ptuj, Kicar 2; Trop Franc,
Ptuj, Spolenjakova ulica 16; Zamuda Ljubi-
ca, Velika Nedelja, Drakšl 30; Kokol Jasna,
Ptuj, Grajena 55, Čokl Anton, Ptuj, Jožefe
Lackove 23 in Zupanič Franc, Ptuj, Hreni-
čeva 4; vsi vstopili 25. 10. 1994, vložili po
1,250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Panzalović Djordjo, razrešen 25. 10.
1994, direktor Vindiš Edvard, imanovan 25.
10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: proizvodnja de-
lov in pribora za vse vrste motornih vozil;
kontrola kvalitete in količine blaga v proi-
zvodnji in prometu in druge dejavnosti v
zvezi s kontrolo blaga, z izdajanjem ustrez-
nih dokumentov; trgovina na debelo: trgo-
vina na debelo z vozili, deli in priborom,
trgovina na debelo z mešanim blagom; neo-
menjene usluge na področju prometa: uslu-
ge notranje in mednarodne špedicije, usluge
notranjega in mednarodnega posredništva;
dejavnost se odslej glasi: proizvodnja delov
in pribora za vse vrste motornih vozil; kon-
trola kvalitete in količine blaga v proizvod-
nji in prometu in druge dejavnosti v zvezi s
kontrolo blaga, z izdajanjem ustreznih do-
kumentov; neomenjene usluge na področju
prometa: usluge notranje in mednarodne
špedicije, usluge notranjega in mednarod-
nega posredništva; projektiranje: izdelava
tehnične, tehnološke in organizacijske do-
kumentacije za področje livarstva in obde-
lave kovinskih ulitkov; raziskovalno-razvoj-
ne storitve v gospodarskih dejavnostih: ra-
ziskovalno-razvojne storitve za ustvarjanje
novih in izboljšanje obstoječih materialov,
proizvodov in naprav; proizvodnja strojev
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za obdelavo kovin: proizvodnja strojev, re-
zervnih delov in drugega orodja za livarstvo
in obdelavo kovinskih ulitkov; proizvodnja
kemikalij: proizvodnja čistilnih soli in dru-
gih pomožnih sredstev za livarsko industri-
jo; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi: trgovina na
debelo: trgovina na debelo z vozili, deli in
priborom, trgovina na debelo z mešanim bla-
gom.

Rg-20564
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06895 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TAHOGRAFI, proizvodnja de-
lov in pribora za vse vrste motornih vozil,
d.o.o., Mlinska ulica 1a, Ptuj, pod vložno
št. 1/06334/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5674930
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelji: Vindiš Edvard, Ptuj, K Mi-

treju 1, vložek 329.250 SIT; Matjašič Vladi-
mir, Starše, Zlatoličje 72, vložek 263.650
SIT; Rašl Branko, Ptuj, Kicar 2, vložek
198.050 SIT; Trop Franc, Ptuj, Spolenjako-
va ulica 16, vložek 66.850 SIT; Zamuda
Ljubica, Velika Nedelja, Drakšl 30, vložek
66.850 SIT; Kokol Jasna, Ptuj, Grajena 55,
vložek 66.850 SIT; Čokl Anton, Ptuj, Jožefe
Lackove 23, vložek 329.250 SIT in Zupanič
Franc, Ptuj, Hreničeva 4, vložek 329.250
SIT, vsi vstopili 25. 10. 1994, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-20565
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/05713 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZELENO POLJE, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Slovenjegoriš-
ka cesta 18, Ptuj, pod vložno št. 1/04457/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5535948
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Vilčnik Janez, Ptuj, Nova

vas pri Ptuju 123, vstop 13. 11. 1991, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Viličnik Damjan, Ptuj, Nova vas pri
Ptuju 123, vstop 27. 12. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hajduk Šte-
fan, izstop 27. 12. 1994.

Rg-20566
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04909 z dne 25. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AVDIOVOX, podjetje za pro-
izvodnjo,  trženje  in  inženiring,  d.o.o.,
Kraigherjeva ulica 34, Ptuj, pod vložno št.
1/05820/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639778
Osnovni kapital: 2,359.000 SIT
Ustanoviteljica: Sernc Karina, Ptuj,

Kraigherja  34,  vstop  21.  5.  1992,  vlo-
žek 2,359.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20569
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03105 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAKIČ, trgovina in storitve,
d.o.o., Mejna cesta 11, Ptuj, pod vložno št.
1/06423/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5657130
Osnovni kapital: 1,866.800 SIT
Ustanovitelj: Makič Adem, Ptuj, Mejna

cesta 11, vstop 23. 7. 1992, vložek 1,866.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ketiš Boris, imenovan 31. 5. 1994,
Ptuj, Arbajterjeva 5.

Rg-20570
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03564 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ASLI, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Rogaška 16, Ptuj, pod
vložno št. 1/08912/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5856515
Osnovni kapital: 1,515.200 SIT
Ustanovitelja: Cafuta Miran in Cafuta

Dragica, oba Ptuj, Rogaška 16, vstopila
29. 6. 1993, vložila po 757.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Cafuta Dragica, imenovana 29. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20574
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/05343 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa DELE, trgovina in storitve,
d.o.o., Slovenja vas 24/a, Ptuj, pod vložno
št. 1/08251/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5863139
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanoviteljica: Knez Zdenka, Ptuj, Slo-

venja vas 24/a, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20577
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00089 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09448/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901120
Firma: ATC GUTTA, trgovina, posre-

dovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ATC GUTTA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kališnik Roman, Ptuj, Uli-

ca 25. maja 4, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Kališnik Roman, imenovan 15. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-20578
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00214 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRELOG & SIMAM – RE-
VIZIJA in drugi, k.d., Osojnikova cesta 3,
Ptuj, pod vložno št. 1/09445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča skrajšano firmo s
temile podatki:

Matična št.: 5906148
Skrajšana firma: P & S–REVIZIJA, k.d.

Rg-20591
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01890 z dne 21. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa SVEČA, podjetje za proizvod-
no in trgovsko dejavnost, d.o.o., Pobrežje
6,  Videm  pri  Ptuju,  pod  vložno  št.
1/02370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5390982
Osnovni kapital: 4,882.000 SIT
Ustanoviteljica: Peter Ivanka, Videm pri

Ptuju, Pobrežje 6/a, vstop 8. 6. 1990, vložek
4,882.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20593
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04215 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOSTRO, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Trstenjakova
2, Ptuj, pod vložno št. 1/04287/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5518253
Osnovni kapital: 3,192.000 SIT
Ustanovitelja: Križe Danilo, Ptuj, Ziher-

lova 10, vstop 19. 9. 1991, vložek 2,553.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Roškar
Zdravko, Ptuj, Štrafelova ulica 30, vstop 19.
9. 1991, vložek 638.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Roškar Zdravko, razrešen 20. 9. 1994.

Rg-12991
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01877 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIPOSOR, finančno poslovne
storitve, d.o.o., sedež: Hardek 34 c, Or-
mož, pod vložno št. 1/06769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678668
Osnovni kapital: 3,349.000 SIT
Ustanovitelja: Lukner Amalija, Ormož,

Flegeričeva 6 in Polič Franc, Ormož, Hardek
45, vstopila 10. 10. 1992, vložila po 1,674,
500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polič Franc, imenovan 12. 5. 1994,
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zastopa podjetje doma in v tujini brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-12996
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02751 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŠVEGL TRANSPORT, transport-
no podjetje, d.o.o., sedež: Hardek 6 a, Or-
mož, pod vložno št. 1/04849/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5578221
Osnovni kapital: 2,728.000 SIT
Ustanovitelj: Švegl Jože, Ormož, Har-

dek 6/a, vstop 11. 12. 1991, vložek
2,728.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12998
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg. št. 94/02202 z dne 4. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIHAELA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Kog 14, Kog,
pod vložno št. 1/03563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5479452
Osnovni kapital: 1,563.750 SIT
Ustanoviteljica: Prapotnik Mihaela, Kog

14, vstop 15. 1. 1991, vložek 1,563.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13000
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03772 z dne 5. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa PETTY, proizvodnja, transport,
trgovina, uvoz in izvoz, d.o.o., sedež: Tr-
govišče 39, Velika Nedelja, pod vložno št.
1/04602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5669260
Osnovni kapital: 22,465.259 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Peter in Cvetko Ci-

ril, oba iz Velike Nedelje, Trgovišče 39,
vstopila 18. 10. 1991, vložila po 1,717.650
SIT, ter Geiger Markus, Avstrija, Klagen-
furt, vstopil 10. 1. 1992, vložil 3,571.109
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Cvetko Ciril, imenovan 18. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-13002
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03468 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa PUKŠIČ, podjetje za odkup in
prodajo ter predelavo, d.o.o., sedež: Ja-
strebci 62, Kog, pod vložno št. 1/05730/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5625947
Osnovni kapital: 1,918.016 SIT
Ustanovitelj: Pukšič Pavel, Kog, Jastreb-

ci 62, vstop 27. 3. 1992, vložek 1,918.016
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13004
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01886 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVEL, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 4, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/01747/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5347408
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Vučina Anton, Kamnica,

Bresterniška 179, vstop 20. 2. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
proizvodnja elektronskih sklopov, elemen-
tov in naprav; trgovina z neživilskimi proi-
zvodi na debelo in drobno; trgovina z živil-
skimi proizvodi na debelo in drobno; eko-
nomsko svetovanje; kooperacija; izdelava,
popravila in vzdrževanje: električnih izdel-
kov, elektronskih in telekomunikacijskih na-
prav (sestavni deli elektronskih aparatov in
naprav, RA in TV aparatov), električnih apa-
ratov za gospodinjstvo (termični, hladilni
aparati, aparati za sušenje in pranje), drugih
elektrotehničnih izdelkov.

Rg-13005
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02752 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa INPRO, računalništvo-informati-
ka, d.o.o., sedež: Hardek 34 b, Ormož, pod
vložno št. 1/08855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5804965
Osnovni kapital: 1,665.081 SIT
Ustanovitelj: Novosel Branko, Zrinsko,

Čakovec, Frankopanska 12, vstop 15. 4.
1993, vložek 1,665.081 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Pavlovič Blanka, Ormož, Kerenči-
čev trg 5, imenovana 26. 5. 1994.

Rg-13006
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04957 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa HORS, računovodski servis in tr-
govina, d.o.o., sedež: Arbajtarjeva 1, Ptuj,
pod vložno št. 1/06059/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, osnovnega kapitala, družbenika, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5659256
Firma:  HORS,  organiziranje  dela  in

izobraževanje kadrov, d.o.o.

Sedež: Ptuj, Bevkova ulica 3
Osnovni kapital: 1,516.850 SIT
Ustanovitelji: Hodnik Katarina in Hod-

nik Aljoša, izstopila 17. 12. 1994; Rogina
Boris, Ptuj, Bevkova 3, vložek 408.370 SIT,
Rogina Liljana, Ptuj, Bevkova 3, vložek
408.370 SIT, Cimerman Oliver Mitja, Ptuj,
Langusova ulica 19, vložek 393.370 SIT,
Djurdjevič Miodrag, Nova Gorica, Cesta IX.
korpusa 54, vložek 153.370 SIT in Hvala
Primož, Ljubljana, Pod akacijami 58, vlo-
žek 153.370 SIT - vstopili 17. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Hodnik Katarina, razrešena 17. 12.
1994; direktor Rogina Boris, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter prokurista Rogina
Liljana in Cimerman Oliver Mitja, imeno-
vani 17. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-13010
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/04347 z dne 27. 1. 1995 pod št.
vložka 1/09414/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva firme, sede-
ža, osnovne vloge, ustanoviteljev, dejavno-
sti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5853567
Firma: MEMORIA, družba za gostins-

tvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: MEMORIA, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež. Ptuj, Trstenjakova 13
Osnovni kapital: 1,890.000 SIT
Ustanovitelji: Kores Bojan in Rihtar Ko-

rez Neža, oba iz Ljubljane, Prušnikova ulica
15, vstopila 15. 12. 1989, brez vložka, ter
Lisjak Martin, Ljubljana, Bazoviška 41,
vstopil 27. 5. 1994, z vložkom 1,890.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lisjak Martin, imenovan 27. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1995: 223 Raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo, 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami, tobakom v
specializiranih prodajalnah; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in druge nastani-
tvene zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov (bari); 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 642
Telekomunikacije; 671 Pomožne dejavnosti
v finančnem posredništvu, razen zavaroval-
ništva in dejavnosti pokojninski; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 921 Filmska in videode-
javnost; 922 Radijska in televizijska dejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti.

Rg-13011
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/05028 z dne 30. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZAVEC, trgovsko in prevozno
podjetje, d.o.o., sedež: Zgornji Leskovec
9/a, Zgornji Leskovec, pod vložno št.
1/03222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5442567
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zavec Jože, vstopil 20. 9.

1990 in Zavec Anica, vstopila 5. 12. 1994,
oba iz Zgornjega Leskovca 9/a, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zavec Anica, imenovana 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjim: ne-
omenjene ne storitve na področju prometa
(notranja špedicija, posredništvo, komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev); storitve reklame in ekonomske propa-
gande (raziskava trga, marketing, ekonom-
ska propraganda in reklama, realizacija pro-
pagandnih načrtov ter druge storitve s temi
posli); ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve (tehnološke, organizacijske
študije, investicijski programi); zunanjetr-
govinski promet: neomenjene storitve na po-
dročju prometa (zunanja špedicija, zunanje
posredništvo, komisijski posli na področju
zunanjega prometa blaga in storitev); proi-
zvodnja tekstilne konfekcije; gostinstvo: go-
stinske storitve, prehrana in druge gostinske
storitve; turizem, turistično posredovanje.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; prevoz blaga v cestnem pro-
metu in opravljanje storitev v cestnem pro-
metu; neomenjene storitve na področju pro-
meta (notranja špedicija, posredništvo in ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
storitev); storitve reklame in ekonomske
propagande (raziskava trga, marketing, eko-

nomska propaganda in reklama, realizacija
propagandnih načrtov ter druge storitve s
temi posli); ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve (tehnološke, organiza-
cijske študije, investicijski programi); zu-
nanjetrgovinski promet: neomenjene stori-
tve na področju prometa (zunanja špedicija,
zunanje posredništvo, komisijski posli na
področju zunanjega prometa blaga in stori-
tev); proizvodnja tekstilne konfekcije; go-
stinstvo: gostinske storitve, prehrana in dru-
ge gostinske storitve; turizem: turistično po-
sredovanje; uvoz in izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov, prevoz blaga v
mednarodnem cestnem prometu.

Rg-13014
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01772 z dne 3. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa SET, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Nova vas 45/a, Ptuj,
pod vložno št. 1/01734/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5365961
Osnovni kapital: 2,166.800 SIT
Ustanoviteljica: Petrovič Alojzija, Ptuj,

Nova vas 45/a, vstop 30. 1. 1990, vložek
2,166.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13016
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01811 z dne 9. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŠKAFAR, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., sedež: Strnišče 11, Kidri-
čevo, pod vložno št. 1/08879/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti, družbenikov
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5827736
Osnovni kapital: 1,628.350 SIT
Ustanovitelja: Škafar Bogdan, vstop 7. 7.

1993, vložek 814.175 SIT in Škafar Domi-
nik, vstop 16. 5. 1994, vložek 761.775 SIT,
oba iz Kidričeva, Strnišče 11, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Škafar Marija, Kidričevo, Strnišče
11, imenovana 7. 7. 1993, zastopa družbo
brez omejitev in Škafar Dominik, imenovan
16. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: predela-
vo mleka.

Dejavnost družbe je sedaj: predelava
mleka; trgovina na debelo in drobno živil-
skih in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; posredniški, zastopniški, agen-
cijski, konsignacijski, komisijski, komer-
cialni in špediterski posli v prometu blaga
in storitev; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve; turi-
stična agencija; poljedelstvo; živinoreja;
sadjarstvo; vinogradništvo in vinarstvo; na-
kup in prodaja kmetijskih pridelkov; proi-
zvodnja izgotovljenih lesenih izdelkov; ža-
ganje lesa; zaključna in obrtna dela v grad-
beništvu; storitve s kmetijsko mehanizacijo;
drugo projektiranje; gradbeni inženiring;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov; predelava plastičnih mas; izdelo-

vanje drobnih predmetov iz lesa, plastike,
gume, stekla, kovine, papirja in usnja; krz-
narstvo in usnjarstvo; klanje živine in pre-
delava mesa.

Rg-13021
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01707 z dne 13. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa PETLJA, podjetje za proizvodnjo
zgotovljenih tekstilnih izdelkov, trgovina
na debelo in drobno ter kooperacija, d.o.o.,
sedež: Hrvatski trg 5, Ptuj, pod vložno št.
1/01389/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5324467
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hunjet Irena in Rojs Ivan,

oba s Ptuja, Ciril Metodov drevored 16,
vstopila 12. 1. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Hunjet Irena in Rojs Ivan, imenovana
12. 1. 1990, zastopata podjetje doma in v
tujini brez omejitev.

Rg-13022
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01629 z dne 26. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa M.L.M., eksport, import, trgo-
vina, storitve v blagovnem prometu, fi-
nančno svetovanje in projektiranje, d.o.o.,
sedež: Sagadinova 11, Ptuj, pod vložno št.
1/02599/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5801451
Firma: M.L.M., export, import, trgovi-

na, storitve v blagovnem prometu, finanč-
no svetovanje in projektiranje, d.o.o.

Sedež: Ptuj, Ormoška 20
Osnovni kapital: 1,735.500 SIT
Ustanovitelji: List Vladimir, Ptuj, Ciril

Metodov drevored 14, vložek 1,705.500
SIT, Majer Anton, Maribor, Za Kalvarijo 3,
vložek: 10.000 SIT in Mihelač Adolf, Ptuj,
Sagadinova 11, vložek 20.000 SIT – vstopi-
li 28. 6. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo;
Mihelač Erika, izstopila 3. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor List Vladimir, imenovan 28. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-13049
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03106 z dne 28. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa PREVENT, inštruktaža in ser-
vis, d.o.o., sedež: Hardek 6, Ormož, pod
vložno št. 1/02654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5400864
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Šterman Jožef, Ormož, Ko-

lodvorska 2, vstop 21. 6. 1990, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13050
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03731 z dne 28. 3. 1995 pri sub-
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jektu vpisa ZADRGA, proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Kerenčičeva
7, Ormož, pod vložno št. 1/07601/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5713838
Osnovni kapital: 1,501.774 SIT
Ustanoviteljica: Zemljič Marija, Ormož,

Kerenčičeva 7, vstop 9. 2. 1993, vložek
1,501.774 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13052
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02047 z dne 28. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa LORA, podjetje za gostinsko
turistično dejavnost, d.o.o., Ljutomerska
cesta 30, Ormož, pod vložno št. 1/08143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5756065
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelji: Lovska družina Ormož,

Obrtna zbornica Ormož, Ribiška družina Or-
mož in Avto-moto društvo Ormož, vsi iz
Ormoža, Ljutomerska cesta 30, vstopili
30. 4. 1993, vložili po 400.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-13053
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02104 z dne 27. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ONTARIO, izobraževalno in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Dorna-
va 146/a, Dornava, pod vložno št.
1/06349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in oseb, pooblaščenih
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5650402
Osnovni kapital: 1,610.571 SIT
Ustanovitelja: Kozar Ksenja, vstop 25. 2.

1992, vložek 675.415 SIT, in Brezinšek
Ivan, vstop 23. 5. 1994, vložek 935.156 SIT,
oba iz Podlehnika, Zakl 25, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brezinšek Ivan, imenovan 23. 5. 1994.

Dejavnost družbe se dopolni in spremeni
z naslednjim: izobraževanje: vodenje in or-
ganiziranje tečajev doma in v tujini za nemš-
ki, angleški, italijanski, francoski, madžar-
ski in slovenski jezik za otroke in odrasle,
nudenje inštruktaže za italijanski, francoski
in madžarski jezik, organiziranje in vodenje
strokovnih ekskurzij doma in v tujini, pre-
vajanje iz italijanskega, francoskega, ma-
džarskega in slovenskega jezika in obratno;
storitve: komercialne storitve za domače in
tuje pravne in fizične osebe, storitve v bla-
govnem prometu, od tega: posredovanje, za-
stopstvo, agencija, komisija, ekonomska
propaganda in špedicija za domače in tuje
fizične in pravne osebe doma in v tujini,
gostinske storitve.

Družba opravlja še druge dejavnosti: pre-
voz ljudi in blaga doma in v tujini, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi.

Družba opravlja tudi dejavnosti zunanje-
trgovinskega prometa, in sicer: izvoz-uvoz:
uvoz in izvoz živilskih proizvodov.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
izobraževanje: vodenje in organiziranje te-
čajev doma in v tujini za nemški, angleški,
italijanski, francoski, madžarski in sloven-
ski jezik za otroke in odrasle, nudenje in-
štruktaže za nemški in angleški jezik, za
matematiko in slovenski, italijanski, franco-
ski in madžarski jezik, organiziranje in vo-
denje strokovnih ekskurzij doma in v tujini,
prevajanje iz nemškega in angleškega, itali-
janskega, francoskega, madžarskega in slo-
venskega jezika in obratno ter lektoriranje;
storitve: komercialne storitve za domače in
tuje pravne in fizične osebe, storitve v bla-
govnem prometu, od tega: posredovanje, za-
stopstvo, agencija, komisija, ekonomska
propaganda in špedicija za domače in tuje
fizične in pravne osebe doma in v tujini,
gostinske storitve.

Družba opravlja še druge dejavnosti: pre-
voz ljudi in blaga doma in v tujini, trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi.

Družba opravlja tudi dejavnosti zunanje-
trgovinskega prometa, in sicer: uvoz-izvoz:
uvoz in izvoz neživilskih in živilskih proi-
zvodov; storitve: komercialne storitve (na-
kupi in prodaja učnih pripomočkov pri izo-
braževanju); organiziranje in vodenje stro-
kovnih ekskurzij v tujino.

Rg-13054
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00036 z dne 28. 3. 1995 pod št.
vložka 1/06349/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5650402
Firma: ONTARIO, izobraževanje in

storitveno podjetje, d.o.o., Podružnica na
Ptuju, Miklošičeva 5

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ptuj, Miklošičeva 5
Ustanovitelj: ONTARIO, izobraževalno

in storitveno podjetje, d.o.o., Dornava 146/a,
vstop 23. 5. 1994, odgovornost: vpisano kot
ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kozar Ksenja, ki zastopa podružnico
brez omejitev in prokurist Brezinšek Ivan,
oba iz Podlehnika, Zakl 25, imenovana 23. 5.
1994.

Podružnica opravlja naslednje dejavno-
sti: izobraževanje: vodenje in organiziranje
tečajev doma in v tujini za nemški, angle-
ški, italijanski, francoski, madžarski in slo-
venski jezik za otroke in odrasle, nudenje
inštruktaže za nemški, angleški, italijanski,
francoski, madžarski in slovenski jezik ter
za matematiko, organiziranje in vodenje
strokovnih ekskurzij doma in v tujini, pre-
vajanje iz nemškega angleškega, italijan-
skega, francoskega, madžarskega, sloven-
skega jezika in obratno ter lektoriranje; sto-
ritve: komercialne storitve za domače in tu-
je pravne in fizične osebe, storitve v
blagovnem prometu, od tega: posredovanje,
zastopstvo, agencija, komisija, ekonomska
propaganda in špedicija za domače in tuje
fizične ali pravne osebe doma in v tujini,
gostinske storitve.

Podružnica opravlja še druge dejavnosti:
prevoz ljudi in blaga doma in v tujini, trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi.

Podružnica opravlja tudi dejavnosti zu-
nanjetrgovinskega prometa, in sicer:
uvoz-izvoz: uvoz in izvoz neživilskih in ži-
vilskih proizvodov; storitve: komercialne
storitve (nakupi in prodaja učnih pripomoč-
kov pri izobraževanju); organiziranje in vo-
denje strokovnih ekskurzij v tujino.

Rg-13055
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02197 z dne 28. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRAD-TRGO, podjetje za
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., sedež:
Savci 69, Tomaž pri Ormožu, pod vložno
št. 1/07522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5709547
Osnovni kapital: 1,769.000 SIT
Ustanovitelja: Zemljič Viktor in Petek

Zofija, oba iz Tomaža, Savci 69, vstopila
1. 2. 1993, vložila po 884.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-13703
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06003 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa IZOLACIJE, TLAKI, OBL-
OGE, podjetje za izvedbo izolacij, tlakov
in talnih oblog, d.o.o., sedež: Vinski vrh
85, Miklavž pri Ormožu, pod vložno št.
1/08584/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5778166
Osnovni kapital: 1,601.528 SIT
Ustanovitelja: Šalamija Dušan, Miklavž

pri Ormožu, Vinski vrh 85, vstop 16. 7. 1992,
vložek 1,601.528 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Aydemir Yusuf, izstop 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1995: 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-13704
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02835 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa JURKO, podjetje za kmetijski
inženiring in trgovino s kmetijskimi po-
trebščinami, d.o.o.,  sedež: Vrtnarska 12,
Ormož, pod vložno št. 1/02905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in družbenika ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5451019
Osnovni kapital: 1,604.064 SIT
Ustanovitelji: Jurkovič Marija, vložek:

129.650 SIT in Jurkovič Matija, vložek
1,174.414 SIT, oba iz Ormoža, Vrtnarska 12,
vstopila 19. 9. 1990, ter Koren Štefan, Perni-
ca, Vosek 41, vstopil 25. 5. 1994, vložil
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-13706
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03533 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
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jektu vpisa AGRONABAVA, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Bukovci
32, Markovci, pod vložno št. 1/02941/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5568072
Firma:  AGRONABAVA,  trgovina  in

storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Bezjak Janko, Ptuj, Rimska

ploščad 10, vstop 23. 7. 1990, vložek 832.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smedley Eli-
zabeth, izstop 24. 5. 1994; Bezjak Franc, Mar-
kovci, Bukovci 32, vstop 6. 6. 1994, vložek
670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bezjak Franc, imenovan 6. 6. 1994.

Rg-13707
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06389 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa IRIDIS, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Obrtniška 3, Sre-
dišče ob Dravi, pod vložno št. 1/08491/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5788463
Osnovni kapital: 8,431.711 SIT
Ustanovitelji: Čulek Mirko, Središče ob

Dravi, Obrtniška 3, vložek 2,172.685 SIT,
Čulek Viktor, Središče ob Dravi, Godeninci
24, vložek 172.685 SIT, in Srnec Majda,
Središče ob Dravi, Slovenska 46, vložek
43.170 SIT, vstopili 15. 6. 1993, ter Čulek
Regina in Mohorko Miran, oba iz Središča
ob Dravi, Obrtniška 3, vstopila 20. 12. 1994,
vložila po 2,000.000 SIT - odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Srnec Majda, imenovana 15. 6. 1993.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 6024
Cestni tovorni promet; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln.

Rg-13709
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02595 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa VESELKO, podjetje za gostin-
sko in turistično dejavnost, d.o.o., sedež:
Slovenska 48, Središče ob Dravi, pod vlož-
no št. 1/05805/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5618045
Osnovni kapital: 1,708.100 SIT
Ustanoviteljici: Veselko Marija, vložek

1,688.100 SIT, in Bernjak Jasmina, vložek
20.000 SIT, obe iz Središča ob Dravi, Slo-
venska 48, vstopili 6. 4. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-13708
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03256 z dne 11. 4. 1995 pri subjek-

tu vpisa ŽERMES, podjetje za trženje in
transport, d.o.o., sedež: Podlehnik 8/a, Pod-
lehnik, pod vložno št. 1/01008/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5292972
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Žerak Anton, Podlehnik

8/a, vstop 30. 10. 1989, vložek 1,518.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13051
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06261 z dne 27. 3. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  AURA,  trgovsko,  storitveno
in  proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  sedež:
Opekarniška  1,  Ormož,  pod  vložno  št.
1/07679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov, uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5722691
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Andrej, Ormož, Lju-

tomerska 19, vstop 5. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Praprotnik Anton, izstop 27. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje preneha druž-
beniku Praprotnik Antonu, ki je bil razrešen
27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1995: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52482 Dejavnost cvetličarn; 9304 Pogrebne
storitve.

Rg-13702
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02195 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNISAJ, proizvodno, trgovsko
in  storitveno  podjetje,  d.o.o.,  se-
dež: Poštna ulica 1, Ormož, pod vložno št.
1/00961/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5289912
Osnovni kapital: 2,427.624 SIT
Ustanovitelja: Jurkovič Venčeslava,

vstopila 31. 5. 1989, in Jurkovič Anton,
vstopil 31. 1. 1990, oba iz Ormoža, Gubče-
va 7, vložila po 1,213.812 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-14151
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00032 z dne 8. 5. 1995 pod št.
vložka 1/09439/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889774
Firma: GOLF INVEST, inženiring, sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: GOLF INVEST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Osojnikova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Matjašič Jože Ljubomir,

Ptuj, Zgornja Hajdina 135 b, vstop 9. 2.

1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matjašič Jože Ljubomir, imenovan
9. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo.

Rg-14152
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02262 z dne 8. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa LIVARNA DONAJ, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
sedež: Mezgovci 3 c, Dornava, pod vložno
št. 1/02857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5491916
Osnovni kapital: 2,228.000 SIT
Ustanovitelja: Donaj Bogomir in Donaj

Marija, oba iz Dornave, Mezgovci 3 c, vsto-
pila 21. 9. 1991, vložila po 1,114.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Donaj Marija, imenovana 20. 5.
1994.

Rg-14154
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02261 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu
vpisa STING, storitve in trgovina, d.o.o.,
sedež: Lackove čete 39, Ptuj, pod vložno št.
1/06729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in druž-
benikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5846030
Osnovni kapital: 1,619.268 SIT
Ustanovitelja: Cvetko Katica, Ptuj, Lac-

kove čete 39, vstop 5. 4. 1992, vložek
1,619.268 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvetko Jože, izstop 19. 5. 1994.

Rg-14155
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02255 z dne 5. 5. 1995 pri subjek-
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tu vpisa IKEMA, inženiring, kemija, mar-
keting, d.o.o., sedež: Orešje 4, Ptuj, pod
vložno št. 1/02375/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5383412
Osnovni kapital: 1,602.781 SIT
Ustanovitelja: Cenčič Matjaž in Cenčič

Majda, oba s Ptuja, Potrčeva 40, vstopila
4. 6. 1990, vložila po 801.390,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Cenčič Majda, imenovana 4. 6.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14156
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02187 z dne 5. 5. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  MGM,  podjetje  za  mednarod-
no trgovino in zastopanje, d.o.o., sedež:
Dornava  120,  Dornava,  pod  vložno  št.
1/03473/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5471672
Osnovni kapital: 6,115.000 SIT
Ustanovitelja: Cigula Ivan, vstop 24. 11.

1990, vložek 6,017.500 SIT, in Cigula Mar-
ta, vstop 12. 3. 1993, vložek 97.500 SIT,
oba iz Dornave 83/b, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-14157
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02867 z dne 5. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa TEKO, uvozno-izvozno posred-
niško podjetje, d.o.o., sedež: Poljska cesta
15, Ptuj, pod vložno št. 1/05227/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5597145
Firma:  TEKO  HORVAT,  uvozno-iz-

vozno in posredniško podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  TEKO  HORVAT,

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

odgovornostjo
Ustanovitelji: Šterman Vid, izstop 10. 5.

1994; Horvat Alenka, vstop 26. 2. 1992, in
Horvat Konrad, vstop 24. 5. 1994, oba s
Ptuja, Poljska cesta 15, vložila po 5.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Horvat Konrad in Horvat Alenka,
imenovana 24. 5. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-14158
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02287 z dne 5. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa KRMILA, podjetje za proizvod-
njo, izvoz, uvoz, nakup in prodajo, d.o.o.,
sedež: Moškanjci 75, Gorišnica, pod vlož-
no št. 1/03862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5494141
Osnovni kapital: 1,532.032 SIT

Ustanovitelja: Visenjak Slavko, Gorišni-
ca, Moškanjci 75, vstop 7. 12. 1990, vložek
1,532.032 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Visenjak Marija, izstop 25. 5. 1994.

Rg-14159
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02743 z dne 24. 4. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  INVEST  KOOPERACIJE,
podjetje za poslovne storitve, d.o.o., se-
dež: Ljutomerska 7, Ormož, pod vložno št.
1/07883/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5736552
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INVEST, podjetje za inve-

sticijsko dejavnost, d.o.o. Novo mesto, Zwit-
trova 1, vstop 20. 9. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14160
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01960 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOKOL, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Obrtna cona n.h.,
Ptuj, pod vložno št. 1/04857/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5577616
Osnovni kapital: 1,675.100 SIT
Ustanovitelj: Kokol Martin, Ptuj, Mai-

strova 14, vstop 25. 10. 1991, vložek
1,675.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi, nape-
ljavo in popravila gradbenih instalacij, za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu, druge
gostinske storitve.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; proizvodnja izdelkov in po-
lizdelkov iz materialov črne in barvne me-
talurgije, plastike, gume, tekstila, stekla in
lesa; izvajanje montažnih del, montaža krov-
sko kleparske opreme; kooperacija s prede-
lavo materialov, obdelavo in dodelavo; in-
ženiring, razvojna in inovativna dejavnost;
napeljava in popravila gradbenih instalacij;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; dru-
ge gostinske storitve.

Rg-14161
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01959 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOMOSS, izobraževanje, sto-
ritve  in  trgovina,  d.o.o.,  sedež:  Ul.
Stanka Brenčiča 10, Ptuj, pod vložno št.
1/04251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510872
Osnovni kapital: 1,523.800 SIT
Ustanovitelji: Bezjak Samo, vložil

768.550 SIT, ter Čeh Bezjak Suzana, Bezjak
Boris in Bezjak Monika, vložili po 251.750
SIT, vsi s Ptuja, Ul. Stanka Brenčiča 10,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Bezjak Boris in Čeh Bezjak Suzana,

imenovana 18. 5. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-14162
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01986 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa STAR, podjetje-export-import,
inženiring-proizvodnja-trgovina, d.o.o., se-
dež:  Frasova  8,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/01774/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5355028
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Slavik Dušan, vstopil

19. 2. 1990, in Slavik Bojana, vstopila 20.
11. 1991, oba s Ptuja, Frasova 8, vložila po
787.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-14164
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01932 z dne 21. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa REDIS, založništvo, marketing,
turizem, d.o.o., sedež: Trstenjakova 16,
Ptuj, pod vložno št. 1/05170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti družbe in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5594626
Osnovni kapital: 1,607.615 SIT
Ustanovitelja: Miklošič Jernej, Ptuj, Tr-

stenjakova 16, vstop 30. 1. 1992, in Miklo-
šič Mitja, Ptuj, Žgečeva 4, vstop 16. 6. 1992,
vložila po 803.807,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Miklošič Mitja, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: grafično
dejavnost, časopisno-založniško dejavnost
v notranjem in zunanjetrgovinskem prome-
tu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: stori-
tve s področja turizma: turistično posredo-
vanje v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu; založništvo v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu; marketing v no-
tranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
ekonomske in organizacijske storitve; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu; posredovanje in
zastopanje na področju prodaje domačih in
tujih družb v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu; grafična dejavnost; časopi-
sno-založniška dejavnost v notranjem in zu-
nanjetrgovinskem prometu.

Rg-14168
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01947 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa VITICA, proizvodnja, trgovi-
na, prevoz, posredovanje, d.o.o., sedež:
Ljutomerska 18, Ormož, pod vložno št.
1/01394/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5323398
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Zidarič Miran, vstopil

19. 12. 1989, in Zidarič Boris, vstopil 11. 2.
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1991, oba iz Ormoža, Ljutomerska 18, vlo-
žila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-14169
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01874 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  ŠMIGOC,  trgovsko,  gostin-
sko, turistično, špeditersko in transport-
no podjetje, d.o.o., sedež: Spuhlja 79/a,
Ptuj, pod vložno št. 1/03018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5439418
Osnovni kapital: 1,603.069 SIT
Ustanovitelj: Šmigoc Janez, Ptuj, Spuh-

lja 79/a vstop 8. 10. 1990, vložek 1,603.069
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14170
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01962 z dne 3. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa VINEX, vinogradništvo, sadjars-
tvo in trgovina, d.o.o., sedež: Groharjeva
pot 2, Ptuj, pod vložno št. 1/01555/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5332290
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelji: Gonc Albert in Gonc Ja-

nez, vložila po 550.667 SIT, ter Gonc Vida,
vložila 550.666 SIT, vsi s Ptuja, Groharjeva
pot 2, vstopili 11. 2. 1990, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Gonc Janez in Gonc Vida, imenovana
17. 5. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-14172
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01867 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  SONJA,  proizvodno-trgov-
sko-storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Voš-
njakova 10, Ptuj, pod vložno št. 1/01879/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5354943
Osnovni kapital: 1,864.784 SIT
Ustanovitelja: Plavec Sonja in Plavec

Franjo, oba s Ptuja, Zgornja Hajdina 132/a,
vstopila 15. 3. 1990, vložila po 932.392 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na drobno in na debelo z drugimi neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi; agencijske,
zastopniške, posredniške storitve ter komi-
sijski posli za domače in tuje osebe na po-
dročju prometa blaga in storitev ter nepre-
mičnin; menjalniški posli.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja in
storitve: proizvodnja izdelkov iz tekstila, us-
nja umetnih vlaken in plute, agencijski, po-
sredniški in komisijski posli na področju
prometa blaga, ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, finančno svetovanje;
trgovina na drobno in debelo: tekstil, tek-
stilni izdelki, konfekcija, izdelki iz krzna,
vrvarski izdelki ter izdelki iz konoplje in

jute, usnje, sedlarski in jermenarski izdelki
ter potrebščine, obutev in potrebščine, gu-
mijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in pla-
stičnih mas, galanterijsko, bižuterijsko, bar-
varsko blago ter igrače, drogerijsko blago;
uvoz in izvoz: tekstil in tekstilni izdelki,
konfekcija, izdelki iz krzna, vrvarski izdel-
ki ter izdelki iz konoplje in jute, usnje, sed-
larski in jermanarski izdelki ter potrebščine,
obutev in potrebščine, gumijasti izdelki, iz-
delki iz kavčuka in plastičnih mas, galante-
rijsko, bižuterijsko, barvarsko blago ter igra-
če, drogerijsko blago; trgovina na drobno in
na debelo z drugimi neživilskimi in živilski-
mi proizvodi, agencijske zastopniške, po-
sredniške storitve ter komisijski posli za tu-
je in domače osebe na področju prometa
blaga in storitev ter nepremičnin, menjal-
niški posli.

Rg-14173
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02177 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TGP-PREDAN, storitveno in
trgovsko-gostinsko  podjetje,  d.o.o.,  se-
dež:  Osterčeva  3,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/06541/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5835348
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Predan Darij, Ptuj, Oster-

čeva 3, vstop 6. 10. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14174
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/03523 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEJA, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež: Dor-
nava  127/a,  Dornava,  pod  vložno  št.
1/03641/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5513570
Sedež: Ptuj, Natašina pot 4
Osnovni kapital: 2,870.296 SIT
Ustanovitelja: Merc Janko, Dornava

127/a, vstop 21. 12. 1990, in Valentin Lija-
na, Ptuj, Natašina pot 4, vstop 3. 6. 1994,
vložila po 1,435.148 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Merc Anton, izstop 3. 6. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merc Janko in družbenik Merc An-
ton, razrešena 3. 6. 1994; direktorica Valen-
tin Lijana, imenovana 3. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu.

Rg-14175
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02127 z dne 3. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa V & Š, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Poštna ulica 1, Ormož,
pod vložno št. 1/07407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo, spremembo firme,
sedeža, družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5705657

Firma: VUKOJIĆ-ŠURBEK “ V & Š“,
trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: VUKOJIĆ-ŠURBEK
“V & Š“, d.n.o.

Sedež: Velika Nedelja, Mihovci 105
Ustanovitelja: Vukojić Marijan, Križev-

ci, R Hrvatska, Miholjec 70, in Šurbek Želj-
ko, Zagreb, R Hrvatska, Zrinskoga 4, vsto-
pila 2. 12. 1992, vložila po 60.417,70 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vukojić Marijan, razrešen 23. 5.
1994; družbenica Meško Dana, Velika Ne-
delja, Mohovci 105, imenovana 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14177
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/02074 z dne 21. 4. 1995  pri
subjektu vpisa DAR, trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., sedež: Na tratah 17,
Ptuj, pod vložno št. 1/04194/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5511046
Osnovni kapital: 1,907.000 SIT
Ustanovitelj: Kokol Robert, Ptuj, Na tra-

tah 17, vstop 22. 12. 1989, vložek 1,907.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo
in drobno; trgovina z živilskimi proizvodi
na debelo in drobno; posredovanje in zasto-
panje na področju prodaje; skladiščenje; tu-
ristično posredovanje; zastopanje tujih firm;
posredovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-14178
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00057 z dne 24. 4. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  INVEST  KOOPERACIJE,
podjetje za poslovne storitve, d.o.o., se-
dež: Ljutomerska 7, Ormož, pod vložno št.
1/07883/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov in zastopnikov, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736552
Sedež: Ormož, Hardek 44 d
Osnovni kapital: 2,142.857 SIT
Ustanovitelja: INVEST, podjetje za in-

vesticijsko dejavnosti, d.o.o., Novo mesto,
vložek 1,500.000 SIT, in Kosi Vekoslav,
Ormož, Kolodvorska 2, vložek 642.857 SIT,
vstopila 20. 9. 1994, odgovornost ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zemljič Franc, razrešen 19. 9. 1994;
direktor Kosi Vekoslav, imenovan 20. 9.
1994.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
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je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gredbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-14179
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01961 z dne 21. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa VITAMIN, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Ul. 5. preko-
morske  brigade  6,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/04891/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5567980
Sedež: Ptuj, Rogozniška cesta 32
Osnovni kapital: 4,405.000 SIT
Ustanoviteljici: Štefanec Darija in Štefa-

nec Tanja, obe s Ptuja, Ul. 5. prekomorske
brigade 6, vstopili 29. 1. 1992, vložili po
2,202.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje; di-
rektorica Štefanec Tanja, imenovana 29. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-14180
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01936 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa M.C.K., montažno, trgovsko in
storitveno  podjetje,  d.o.o.,  sedež: Borov-
ci  64,  Dornava,  pod  vložno  št.
1/04662/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5561167
Osnovni kapital: 3,113.000 SIT
Ustanovitelj: Janžekovič Franc, Dorna-

va, Borovci 64, vstop 12. 11. 1991, vložek
3,113.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14181
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01890 z dne 21. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa SVEČA, podjetje za proizvod-
no in trgovsko dejavnost, d.o.o., sedež: Po-
brežje 6, Videm pri Ptuju, pod vložno št.
1/02370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5390982
Osnovni kapital: 4,882.000 SIT
Ustanoviteljica: Peter Ivanka, Videm pri

Ptuju, Pobrežje 6/a, vstop 8. 6. 1990, vložek
4,882.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14183
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 94/01024 z dne 27. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa TIPKAL, trgovina, storitve, pre-
vozi, d.o.o., sedež: Mariborska cesta 43,
Ptuj, pod vložno št. 1/05764/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah  s temile podatki:

Matična št.: 5638623
Osnovni kapital: 1,541.635 SIT
Ustanovitelja: Klanjšek Ana, vložek

1,531.635 SIT, in Planinšek Ivan, vložek
10.000 SIT, oba s Ptuja, Mariborska cesta
43, vstopila 7. 4. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-14185
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02635 z dne 25. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PANDORA, podjetje za orga-
nizacijo  kulturnih  in  športnih  dejavno-
sti, trgovino in turistično posredovanje,
d.o.o., sedež: Skolibrova 17, Ormož, pod
vložno št. 1/05769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5629721
Osnovni kapital: 2,241.000 SIT
Ustanovitelj: Bolcar Tomaž, Ormož,

Poštna ulica 1 a, vstop 19. 3. 1992, vložek
2,241.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14186
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01842 z dne 21. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa VARTING, podjetje za inženi-
ring varstva pri delu, požarno varnost in
trgovino, d.o.o., sedež: Zagojiči 10/b, Mar-
kovci, pod vložno št. 1/02099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5365732
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelji: Feguš Janez, vstop 12. 3.

1990, vložek 874.900 SIT, Feguš Anka, vs-
top 12. 3. 1990, vložek 342.600 SIT, in Fe-
guš Tatjana, vstop 2. 7. 1993, vložek
320.500 SIT, vsi iz Markovcev, Zagojiči
10/b, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Feguš Anka, imenovana 12. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-14189
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01885 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  MOST,  trgovsko  podjetje  z
gradbenim materialom, črno in barvno
metalurgijo ter lesom, d.o.o., sedež: Spod-
nja  Hajdina  61,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/01114/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5299250
Firma: MOST, trgovina, proizvodnja,

storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 5,820.000 SIT
Ustanovitelji: Njegač Franc, Markovci,

Bukovci 100 f, vstopil 1. 12. 1989, vložil
4,306.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slana Marjan in Špoljar Zlatko, izstopila
11. 5. 1994; Brodnjak Marjan, Gorišnica 24
a, vstopil 11. 5. 1994, vložil 1,513.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Brodnjak Marjan, imenovan 11. 5.
1994.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi; izdelava in popravilo
lesenih predmetov; proizvodnja žaganega
lesa; proizvodnja lesene embalaže; proi-
zvodnja lesenih stavbnih elementov; proi-
zvodnja galanterije iz lesa; proizvodnja le-
senega pohištva; druge gostinske storitve;
druge storitve kovinskopredelovalne obrti;
visoka gradnja; zaključna dela v gradbeniš-
tvu; prevoz blaga v cestnem prometu; zasto-
panje in posredovanje v blagovnem prome-
tu; izvajanje in oddajanje investicijskih del;
posojanje avtomobilov; proizvodnja prediz-
delanih gradbenih elementov.

Rg-14190
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/05409 z dne 24. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ATEMPO, podjetje za stori-
tveno, posredniško, trgovsko in turistično
dejavnost, d.o.o. sedež: Frankovičeva uli-
ca 1, Ptuj, pod vložno št. 1/02603/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in stand-
ardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5402786
Firma: AGROVIT, trgovina, storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: AGROVIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Vraber Matjaž, Ljubljana,

Dolenjska cesta 62, in Vraber Andrej, Ljub-
ljana, Opekarska cesta 13/a, vstopila 16. 4.
1990, vložila po 10.000 SIT, ter Vraber
Franc, Ptuj, Frankovičeva 1, vstopil 23. 12.
1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Vraber Matjaž in Vraber Andrej,
razrešena 23. 12. 1994; direktor Vraber
Franc, imenovan 23. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri

prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
8520 Veterinarstvo; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže.

Rg-14191
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/01003 z dne 16. 12. 1994 pri
subjektu  vpisa  MSM,  podjetje  za  trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Ormoška 30,
Ptuj, pod vložno št. 1/08333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva firme, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765382
Firma: MSM, vodenje poslovnih knjig,

svetovanje, finančni inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,523.690 SIT
Ustanoviteljice: Jurovič Marta, Ptuj,

Rimska ploščad 18, vložek 457.107 SIT,
Hliš Marjeta, Videm pri Ptuju, Tržec 21,
vložek 548.528 SIT, in Bezjak Sandra, Ptuj,
Gregorčičev drevored 8, vložek 518.055
SIT, vstopile 23. 4. 1993, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristki Jurovič Marta in Hliš Marjeta, ime-
novani 16. 5. 1994.

Dejavnost: storitve: knjigovodske, raču-
novodske in obračunske storitve (vodenje
poslovnih knjig), finančni inženiring in fi-
nančno svetovanje, reklamne storitve, mar-
keting in ekonomska propaganda, zastopa-

nje in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev tujih in domačih pravnih oseb, mana-
gerske storitve, turistično posredovanje
(agencije, uradi), gostinske storitve nastani-
tve (prenočišča, penzioni, hotel), gostinske
storitve prehrane (restavracije s postrežbo,
slaščičarne), druga gostinske storitve (bife-
jev, barov, kavarn, diskotek, pizzerij, go-
stiln), potniški prevoz v cestnem prometu,
taksi prevoz, obrtne storitve in popravila,
osebne storitve (šiviljstvo), instalacijska in
zaključna dela, storitve cestnega prometa in
rent-a-car, servisiranje motornih vozil in
kmetijske mehanizacije, ekonomske stori-
tve, poslovne storitve, organiziranje in iz-
vajanje posredniških, zastopniških, konsig-
nacijskih in kooperacijskih poslov, menjal-
nica, posredovanje, organizacija in svetova-
nje pri prometu s premičninami in z
nepremičninami; trgovina: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi v tran-
zitu, trgovina na debelo in drobno z meša-
nim blagom, organiziranje in izvajanje ak-
viziterske prodaje na terenu.

Rg-14192
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/02097 z dne 18. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRSTENJAK, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Jadranska 4, Ptuj, pod
vložno št. 1/04406/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5545234
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Misja Zvonka, Ptuj, Ja-

dranska 4, vstop 27. 6. 1991, vložek
1,503.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi; trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi proi-
zvodi; zastopanje domačih firm v prometu
blaga in storitev; industrijska in zaključna
dela v gradbeništvu: napeljava in popravila
gradbenih instalacij, zaključna in obrtna dela
v gradbeništvu; stanovanjska dejavnost; po-
slovne storitve, razen odvetniških; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev.

SLOVENJ GRADEC

Rg-3775
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/04489 z dne 12. 10. 1995
pri subjektu vpisa BEL-LUX, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ugasle peči 15, Prevalje, pod vlož-
no št. 1/08455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773075
Osnovni kapital: 2,521.498 SIT
Ustanovitelji: Kunsttransporte Belaj

GmbH, Berlin, Scheneberger ufer 5-9, vlo-
žek 840.499,33 SIT, Pavše Ljudevika, Pre-
valje, Ugasle peči 15, vložek 840.499,34
SIT, in Belaj Engelbert, Prevalje, Ugasle
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peči 15, vložek 840.499,33 SIT – vstopili
21. 1. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-3776
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/04296 z dne 9. 10. 1995
pri subjektu vpisa KOROŠKA TISKAR-
NA, grafično-predelovalne storitve in tr-
govina, d.o.o., sedež: Glavni trg 12, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/02462/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5389941
Osnovni kapital: 2,052.000 SIT
Ustanovitelj: Kac Albin, Slovenj Gradec,

Gubčeva 6, vstop 6. 6. 1994, vložek
2,052.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3777
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/05417 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa VOGRIN, zlatarstvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Mariborska 1, Ra-
dlje ob Dravi, pod vložno št. 1/07609/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5695350
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanoviteljica: Vogrin Olga, Radlje ob

Dravi, Dobrava 23, vstop 8. 11. 1992, vlo-
žek 1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi na: neomenjene sto-
ritve na področju prometa: notranja in med-
narodna špedicija, storitve v cestnem pro-
metu – rent a car; gostinstvo in turizem:
gostinske storitve nastanitve in prehrane,
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje – turistične agencije; storitve re-
klame in ekonomske propagande; storitve
raziskave trga; poslovne storitve: prireja-
nje sejmov in razstav; knjigovodske stori-
tve in obdelava podatkov; druge neomen-
jene storitve; trgovina z naftnimi derivati;
videoreprodukcija: posredovanje pri pro-
daji in nakupu pravic za predvajanje, pre-
snemavanje in izposojanje videoreproduk-
cije; promet z avtomati za igre na srečo in
zabavo; prodaja blaga v brezcarinski pro-
dajalni;  posredovanje  in  svetovanje  v
prometu z nepremičninami; moške in žen-
ske frizerske, kozmetične in podobne sto-
ritve.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja,
popravilo in vzdrževanje izdelkov precizne
mehanike; izdelava izdelkov iz plastičnih
mas; druga predelava plastičnih mas; proi-
zvodnja nakita; proizvodnja usnjene galan-
terije; trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno; neomenjene storitve na
področju prometa: posredništvo, komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev,
trgovina v tranzitu; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov; posredovanje v
prometu blaga in storitev s tujino; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev;
neomenjene storitve na področju prometa:
notranja in mednarodna špedicija, storitve v
cestnem prometu – rent a car; gostinstvo in
turizem: gostinske storitve nastanitve in pre-
hrane, druge gostinske storitve; turistično

posredovanje – turistične agencije; storitve
reklame in ekonomske propagande; storitve
raziskave trga; poslovne storitve: prirejanje
sejmov in razstav, knjigovodske storitve in
obdelava podatkov, druge neomenjene sto-
ritve; trgovina z naftnimi derivati; videore-
produkcija: posredovanje pri prodaji in na-
kupu pravic za predvajanje, presnemavanje
in izposojanje videoreprodukcije; promet z
avtomati za igre na srečo in zabavo; prodaja
blaga v brezcarinski prodaji; posredovanje
in svetovanje v prometu z nepremičninami;
moške in ženske frizerske, kozmetične in
podobne storitve.

Rg-3778
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/05117 z dne 19. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  TOVARNA  MUTA-
KOVAČIJA, d.o.o., sedež: Kovaška ulica
19, Muta, pod vložno št. 1/03688/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in omejitev
pooblastil zastopnika ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5473004
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 10. 6. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žavcer Jože, Ožbalt 6, ki od 20. 12.
1994 zastopa družbo z omejitvijo, da lahko
posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali o obremenitvi nepre-
mičnin, prevzemanju jamstev ter druge po
naravi podobne posle sklepa le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja us-
tanovitelja.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5170 Druga trgovina na debelo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskih orodjem; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”.

Rg-3779
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/05579 z dne 17. 10. 1995

pri subjektu vpisa SAJOMA, trgovsko-po-
sredniško, proizvodno-storitveno podjet-
je, d.o.o., sedež: Meškova ulica 18, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/04867/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5568609
Firma: SAJOMA, trgovsko, posredni-

ško,  proizvodno  in  storitveno  podjetje,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabič Sašo, Slovenj Gra-

dec, Meškova ulica 18, vstop 12. 12. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3780
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/05297 z dne 27. 9. 1995
pri subjektu vpisa LESNA-ŽAGA OTIŠKI
VRH, d.o.o., sedež: Šentjanž pri Dravo-
gradu,  Šentjanž  pri  Dravogradu,  pod
vložno št. 1/01804/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
pooblastil zastopnika ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5038987
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vončina Maks, Slovenj Gradec, Stari
trg 104, ki od 11. 12. 1994 zastopa družbo v
pravnem prometu brez omejitev, razen pri
sklepanju poslov glede razpolaganja z ne-
premičninami, njihovim delom ali obreme-
nitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev
ter drugih po naravi podobnih poslov, za
katere potrebuje predhodno soglasje skupš-
čine.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektrike; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnost pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”.
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Rg-3781
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/03402 z dne 6. 10. 1995
pri subjektu vpisa VAKON, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
Mihe Štrameca 24, Muta, pod vložno št.
1/08995/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo, spremembo firme, družbenikov
in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5657873
Firma: VAKON-VASILJEVIČ & Co.,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana  firma:  VAKON-VASILJE-

VIČ & Co., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Vasiljevič Ljubomir, vlo-

žek 8.000 SIT, in Vasiljevič Zdenka, oba iz
Mute, Kovaška ulica 6, vstopila 20. 5. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vasi-
ljevič Ljubomir, razrešen 20. 5. 1994 kot
direktor in imenovan za družbenika, ki za-
stopa družbo brez omejitev; družbenica Va-
siljevič Zdenka, imenovana 20. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-3782
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 95/00198 z dne 12. 10. 1995
pod št. vložka 1/09470/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5915473
Firma:  KROPIVNIK  &  Co.,  splošno

mizarstvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KROPIVNIK & Co.,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Mežica, Moderndorferjeva pot 5
Ustanovitelja: Kropivnik Danijel, Meži-

ca, Moderndorferjeva pot 5, in Kordež Dar-
ja, Črna na Koroškem, Topla 8, vstopila
11. 9. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kropivnik Danijel in Kordež Darja,
imenovana 11. 9. 1995, vse odločitve spre-
jemata družbenika soglasno.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene emblaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecial-
iziranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., razen z orožjem in streli-
vom.

Rg-3783
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/05296 z dne 20. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  LESNA–TOVARNA
STAVBNEGA   POHIŠTVA   RADLJE,
d.o.o., sedež: Spodnja Vižinga 68, Radlje
ob Dravi, pod vložno št. 1/04037/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in pooblastil zastopnika ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5497493
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jus Bojan, Slovenj Gradec, Ulica
heorja Ronka 38, ki od 11. 12. 1994 zastopa
družbo v pravnem prometu brez omejitev,
razen pri sklepanju poslov glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo nepremičnin, prevzemanja
jamstev ter drugih po naravi podobnih po-
slov, za katere potrebuje predhodno soglas-
je skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proi-
zvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravne-
ga stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidanih in talnih keramičnih
ploščic; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-

ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”.

Rg-2936
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 6200/94 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa O.P.T., svetovanje in sto-
ritve, d.o.o., Šentjanž, Otiški vrh 154/a
pod vložno št. 1/6099/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izbris družbe po skraj-
šanem postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Kadis Štefa-
nija, Šentjanž, Otiški vrh 154/a.

Rg-2937
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg 5007/94 z dne 4. 7. 1995 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pod št.
vložka 1/3238-00 izbris družbe STRMLES,
kmetijsko, proizvodno in trgovinsko pod-
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jetje, d.o.o., Vuzenica, sedež: Vuzenica,
Sv. Vid 24, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Ernest Strm-
šnik iz Vuzenice, Sv. Vid 24.

Rg-2938
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 95/00051 z dne 6. 7. 1995
pod št. vložka 1/09451/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889855
Firma: LESNA – JELKA, podjetje za

usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o.

Skrajšana firma:  LESNA  –  JELKA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Radlje ob Dravi, Mariborska 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lesna – LIP, d.o.o., Slo-

venj Gradec, Gosposvetska 4, vstop 30. 1.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Strmšnik Marjan, imenovan 30. 1. 1995,
Vuhred, Vuhred 163, s soglasjem ustanovite-
lja družbe sklepa posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali obre-
menitvijo nepremičnin, prevzemanja jamstev
ter drugih po naravi sličnih poslov.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proi-
zvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2666
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računalniških strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje.

Rg-2939
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/03610 z dne 4. 7. 1995
pri subjektu vpisa KLUB MATATU, pod-
jetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Mariborska 1, Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/08108/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5763045
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Leitinger David, Radlje ob

Dravi, Sp. Vižinga 65, vstop 24. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-2940
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 95/00107 z dne 7. 7. 1995

pod št. vložka 1/09456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900727
Firma: VIHER, storitveno, trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VIHER, storitveno, tr-

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

govornostjo
Sedež: Vuzenica, Zg. trg 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Viher Branko, Vuzenica,

Zg. trg 1, vstop 14. 2. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Viher Branko, imenovan 14.  2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov.

Rg-2941
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/06765 z dne 7. 6. 1995
pri subjektu vpisa STANDARD, podjetje
za izdelavo strojnih delov in orodij ter
storitev, d.o.o., Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/02109/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.. 5372011
Firma: STANDARD, splošna gradbena

dela, d.o.o.
Sedež: Prevalje, Dolga brda 39/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Fajmut Zdravko, izstop

31. 12. 1994; Ivartnik Matjaž, Prevalje, Trg
8/a, vstop 31. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fajmut Zdravko, razrešen 31. 12. 1994;
direktor Ivartnik Matjaž, imenovan 31. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Ivartnik Irena, imenovana 31. 12.
1994, Prevalje, Trg 8/a.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
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skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” se izpusti oprav-
ljanje “revizijske dejavnosti” ter pri dejav-
nosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in po-
slovno svetovanje”, se izpusti “arbitraža in

posredovanje v pogajanjih med manegerji
in delavci.”

Rg-2942
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 94/03184 z dne 21. 4. 1995
pri subjektu vpisa AUTO-RAC, trgovsko
podjetje, d.o.o., Tržna 1, Radlje ob Dravi,
pod vložno št. 1/02761/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5412927
Osnovni kapital: 1,539.000 SIT
Ustanovitelj: Rac Miran, Radlje ob Dra-

vi, Tržna 1, vstop 7. 8. 1990, vložek
1,539.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2943
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 95/00090 z dne 14. 7. 1995
pod št. vložka 1/09457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900085
Firma:  OBSA,  kovinska  predelava,

d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Mežica, Stržovo 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Obreza Aleksander, Meži-

ca, Stržovo 12, vstop 14. 4. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Obreza Aleksander, imenovan 14. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 7. 1995: 1940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.

Pravkar izšlo!

PRAKTIKUM ZA MATERIALNO
KAZENSKO PRAVO

pripravili: Katja Filipčič, dr. Vid Jakulin,
Aleksander Karakaš in Damjan Korošec

Praktikum za materialno kazensko pravo je prvi skupni knjižni projekt ljubljanske
in mariborske pravne fakultete, namenjen študentom obeh univerz. Praktikum so
pripravili asistenti obeh fakultet kot študijsko gradivo za seminarske vaje. Poleg
odločb domačih sodišč so v knjigi tudi članki in razprave, ki bodo študentom
omogočili širše poznavanje kazenskega prava, nanizana pa so tudi ključna vprašanja,
ki jih odpirajo posamezni pravni instituti.

V knjigi so štiri poglavja: Kriminaliteta in kazensko pravo
Kazenski zakon in kazenska zakonodaja
Kaznivo dejanje in kazenska odgovornost
Kazenske sankcije

Cena 2625 SIT (10327)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča

Četrta dopolnjena izdaja

Slovenski zakon o dedovanju velja dvajset let, zadnjič pa je bil posredno spremenjen
sredi minulega leta, ko so določene pristojnosti sodnikov prevzeli notarji. V obliki
notarskega zapisa je namreč po novem treba sklepati pogodbe o dosmrtnem
preživljanju, darilne obljube, darilne pogodbe za primer smrti itd.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v uvodnih
pojasnilih na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona
o dedovanju in drugih predpisov. Pri tem posebej opozarja, da je treba novi ustavni
ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo
na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki ga je državni zbor sprejel
decembra lani, in za dedovanje pomembne določbe iz
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o davkih občanov – nove davčne stopnje na dediščine in darila so
povzete iz zadnje lanske številke Uradnega lista RS, ki je izšla 30. decembra 1995,
– zakona o notariatu.

Cena 2310 SIT (10333)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9, p.p.
379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče


