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Sodni register

CELJE

Rg-16938
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00833 z dne 10. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTER-VAL, podjetje za fi-
nančni inženiring, poslovne storitve in tr-
govino, d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje,
pod vložno št. 1/02979/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spre-
membo akta o ustanovitvi d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5516226
Osnovni kapital: 5,948.000 SIT
Ustanovitelj: Barborič Iztok, Celje,

Miklošičeva 1, vstop 26. 6. 1991, vložek
5,948.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18254
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00502 z dne 4. 7. 1995 pod št.
vložka 1/06408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5845319
Firma:  HPO,  Hlajenje,  plinifikacija,

ogrevanje, d.o.o., Šentjur
Skrajšana firma: HPO, d.o.o., Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentjur, Leona Dobrotinška 21
Osnovni kapital: 1,519.500 SIT
Ustanovitelja: IBJ – Inženirski biro Ja-

nuš, d.o.o., Celje, Ul. XIV. div. 14, vložek
753.000 SIT, in TRGOHLAD, d.o.o., Šent-
jur, Leona Dobortinška 21, vložek 766.500
SIT, vstopila 6. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Januš Franc, Celje, Stegenškova 13,
imenovan 6. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Družba opravlja naslednjo dejavnost: iz-
vajanje ogrevalnih, parnih, hladilnih, plin-
skih in merno-regulacijskih-elektro instala-
cij; projektiranje, svetovanje in nadzor ogre-
vanja, prezračevanja, klimatizacije, indu-
strijske in procesne energetike, hladilnih
naprav, odpadne in alternativne energije, na-
prav za kondicioniranje in čistilnih naprav
za zrak in vodo; inženiring za termoener-
getske naprave in opremo; izvedeništvo s
področja strojništva, termoenergetike, par-
nih in vrelovodnih kotlov ter tlačnih posod;
montaža ogrevalnih, hladilnih in plinskih
naprav, opreme za industrijsko in procesno
energetiko, naprav za kondicioniranje, či-
stilnih naprav za vodo, zrak in tehnične pli-
ne, oljnih in plinskih gorilnikov ter mer-

no-regulacijske opreme; servisiranje in re-
mont ogrevalnih, hladilnih, plinskih in zgo-
revalnih naprav in agregatov, naprav za kon-
dicioniranje ter čistilnih naprav za vodo,
zrak in tehnične pline; vzdrževnje in po-
služevanje ogrevalnih, parnih, hladilnih,
plinskih in elektro instalacij ter mer-
no-regulacijske opreme; trgovina na debelo
v tranzitu za termoenergetsko, plinsko, mer-
no-regulacijsko in elektronsko opremo, s to-
plotno energijo in plinom ter rezervnimi de-
li; trgovina na drobno za rezervne dele iz
predmeta poslovanja; organizacijske in teh-
nološke storitve.

Rg-18258
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00666 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  VELENJETRANS,  d.o.o.,
Velenje,  Efenkova  61,  pod  vložno  št.
1/03538/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z določbami zakona o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo za-
stopnikov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5566967
Osnovni kapital: 1,507.967 SIT
Ustanovitelji: Kranjčec Branko, Velenje,

Aškerčeva 5, in Jurčec Tomo, Velenje, Ša-
leška 20/a, vstopila 2. 8. 1991, vložila po
502.649 SIT ter Mihelič Anton, Velenje, Sta-
netova 52, vstopil 5. 2. 1993, vložil 502.669
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Mihelič Anton in Kranjčec Branko,
imenovana 10. 5. 1994.

Dejavnosti se doda: trgovina na veliko
in malo z živilskimi in neživilskimi izdelki
vseh trgovskih strok; trgovsko zastopanje.

Dejavnost se odslej glasi: prevoz blaga v
cestnem prometu 060502; storitve v cest-
nem prometu 060503; neomenjene storitve
na področju prometa (notranja in medna-
rodna špedicija, posredništvo in podobno)
110309; trgovina na veliko in malo z živil-
skimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; trgovsko zastopanje.

Rg-18263
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01356 z dne 3. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa DIATRADE, podjetje za pro-
izvodnjo,  trgovino  in  storitve,  d.o.o.,
Rimska cesta 2/c, Laško, pod vložno št.
1/04664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5668557
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelj: Sojč Aleksander, Laško,

Rimska cesta 2/c, vstop 27. 8. 1992, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18269
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01364 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa M & T, podjetje za računovod-

sko-finančne storitve in trgovino, d.o.o.,
Žalec, pod vložno št. 1/04163/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo firme, družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5667534
Firma: MARKOVIČ, finančno-računo-

vodske storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MARKOVIČ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Markovič Andjelka, Ža-

lec, Podvin 234, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Topolovec Štefka, izstop 20. 4. 1994.

Pooblastilo za zastopanje preneha druž-
benici Topolovec Štefki, ki je bila razrešena
20. 4. 1994.

Dejavnost druže se razširi na: računo-
vodske in finančne storitve.

Dejavnost družbe je odslej: knjigovod-
ske storitve in obdelava podatkov; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
trgovina na debelo in drobno z vsemi vrsta-
mi živilskih in neživilskih izdelkov po no-
menklaturi trgovskih strok; računovodske
in finančne storitve.

Rg-18273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/000775 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Hmeljarska družba Slo-
venije,  d.o.o.,  Žalec,  pod  vložno  št.
4/00573/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5114683
Sedež: Žalec, Žalskega tabora 2
Ustanovitelja: Šalamun Jože, izstopil 26.

7. 1992; Hmeljarska zadruga Žalec, z.o.o.,
Žalec, Žalskega tabora 1, vstopila 16. 2.
1993, vložila 6.500.SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18275
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/00564 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KAC, zaključna dela v gradbeništvu
in trgovini, d.o.o., Dobojska 16, Celje, pod
vložno št. 1/02297/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo pogodbe o
ustanovitvi družbe, povečanje osnovnega ka-
pitala družbe z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5455499
Firma: KAC, zaključna dela v gradbe-

ništvu in trgovini, d.o.o.
Skrajšana firma: KAC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Kavka Cvetko, Šentjur,

Ul. I. celjske čete 22, vstopil 16. 9. 1990 in
Kavka Danica, Celje, Dobojska 16, vstopila
15. 3. 1994, vložila po 783.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.
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Rg-18276
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00915 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLUTON, storitve in trgovina,
d.o.o., Gornja vas 32, Prebold, pod vložno
št. 1/02634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5475694
Osnovni kapital: 3,168.451,89 SIT
Ustanovitelj: Petek Zvonko, Prebold, Sv.

Lovrenc 62, vstop 27. 12. 1990, vložek
3,168,451,89 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01757 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa C-Ring, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Latkova vas, Prebold, pod
vložno št. 1/02028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, vložka
družbenika, sedeža in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5402581
Sedež: Prebold, Latkova vas 212
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klančnik Jožef, Prebold,

Latkova vas 80, vstop 22. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01624 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARSON, predelava plastič-
nih mas in kovinsko predelovalna dejav-
nost, d.o.o., Celje, Robova 5, pod vložno
št. 1/00732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi d.o.o.,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe, spremembo firme, sedeža in
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5295416
Firma: MARSON, predelava plastičnih

mas – proizvodnja in trgovina, d.o.o., No-
vačanova 4, Ljubečna, Škofja vas

Skrajšana firma: MARSON, d.o.o., No-
vačanova 4, Ljubečna, Škofja vas

Sedež: Škofja vas, Novačanova 4
Osnovni kapital: 3,432.152 SIT
Ustanovitelja: Planinšek Marjan, Celje,

Robova 5, vstop 12. 11. 1989, vložek
3,432.152 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Planinšek Sonja, izstop 22. 4. 1994.

Rg-18283
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00649 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAJ, mednarodna špedicija,
d.o.o., Rogaška Slatina, Irje 32, pod vlož-
no št. 1/03729/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje ustanovitvene-
ga kapitala iz sredstev družbe in spremem-
bo tipa zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5583314
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Polšak Karl, Lesično, Za-

gorje 51, Kovačič Janko, Celje, Medlog 6,

in Bofulin Anica, Rogaška Slatina, Irje 32,
vstopili 23. 3. 1992, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bofu-
lin Anica in Polšak Karl, razrešena 14. 4.
1994 kot družbenika in imenovana za direk-
torja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18291
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00603 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIRO TEAL, podjetje za fi-
nančno-ekonomske, projektantske in ra-
čunalniške storitve d.o.o., Na Pristavi 16,
Laško, pod vložno št. 1/03218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo dejavnosti ter povečanje osnovnega ka-
pitala z nominalnim in efektivnim poveča-
njem s temile podatki:

Matična št.: 5557453
Osnovni kapital: 1,662.093 SIT
Ustanovitelji: Ortl Franc in Ortl Marija,

vložila po 415.523,25 SIT, ter Ortl Teodor,
vložil 831.046,50 SIT, vsi iz Laškega, Na
Pristavi 16, vstopili 28. 11. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi vseh trgovskih strok; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev.

Dejavnost je odslej: software inženiring;
prodaja informacijskih sistemov in opreme;
šolanje in svetovanje s področja računalniš-
tva; marketing informacijskih sistemov; fi-
nančno-knjigovodske storitve in AOP; fi-
nančni inženiring; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; izdelava projek-
tov visoke gradnje in nadzori; prostorsko
planiranje, urbanistično načrtovanje in sve-
tovanje; druge nastanitvene storitve; posre-
dovanje pri nastanitvi turistov v objektih
individualne lastnine; trgovina na debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev.

Rg-18295
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01342 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa M & M INTERNATIONAL,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje,  d.o.o.,  Radeče,  pod  vložno  št.
1/04217/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5720834
Osnovni kapital: 1,635.350 SIT
Ustanovitelja: Han Matjaž, st. in Han

Matjaž ml., oba iz Radeč, Krakovo 4, vsto-
pila 20. 3. 1992, vložila po 817.675 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18299
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01731 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIJAVŽ M&D, d.o.o., Trgov-
sko in špedicijsko podjetje, Stranice, pod
vložno št. 1/03907/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo –
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5615801
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Fijavž Emilijan, vstopil

21. 3. 1992 in Fijavž Darinka, vstopila 13.
7. 1993, oba iz Stranic, Bukovlje 38a, vloži-
la po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-18303
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01189 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  CDR,  Podjetje  za  finančno
računovodske storitve in trgovino, d.o.o.,
Celje, pod vložno št. 1/02916/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala ter spremembo firme in
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5515343
Firma:  CDR,  finančno  računovodske

storitve in trgovina, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,503.500 SIT
Ustanoviteljice: Rudolf Mojca, Celje,

Čopova 9 in Cvahte Zlata Antonija, Celje,
Na zelenici 15, vstopili 22. 3. 1991, vložili
po 751.750 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Dejanovič Blaženka, izstopila 20. 4.
1994.

Rg-18305
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00495 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa CHIP, podjetje za računalniš-
ki inženiring in ekonomske storitve, d.o.o.,
Roševa 1, Žalec, pod vložno št. 1/03390/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta o ustanovitvi družbe z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje kapitala
družbe z novimi vložki in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5561124
Firma: CHIP, podjetje za računalniški

inženiring in ekonomske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CHIP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Matej, Žalec, Roše-

va 1, vstop 5. 12. 1991, vložek 1,558.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18311
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00641 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MONTPREIS, zunanja in no-
tranja trgovina, storitve in proizvodnja,
d.o.o., Planina 76, Planina pri Sevnici, pod
vložno št. 1/03064/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
ne pogodbe in povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5506379
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Robič Janko in Robič

Majda, oba iz Planine pri Sevnici, Planina
76, vstopila 30. 8. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18312
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01187 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIMAKS, zastopanje, d.o.o.,
Levec 77b, Petrovče, pod vložno št.
1/06059/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
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družbah, spremembo firme, sedeža, družbe-
nikov in zastopnikov ter povečanje osnov-
nega kapitala s temile podaki:

Matična št.: 5850061
Firma:  LIMAKS,  zastopanje,  d.o.o.,

Podvin 154, Žalec
Skrajšana firma: LIMAKS, d.o.o., Ža-

lec
Sedež: Žalec, Podvin, 154
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zidanšek Miroslav, izsto-

pil 19. 4. 1994; Janežič Jože, vložil 900.000
SIT, in Janežič Mirjam, vložila 600.000 SIT,
oba iz Žalca, Podvin 154, vstopila 19. 4.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zidanšek Miroslav, razrešen 19. 4.
1994; direktorica Janežič Mirjam, imenova-
na 19. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-18316
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00165 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MINERVA Žalec, predelava
plastike in kovin, p.o., Zabukovica, Pon-
grac 101, pod vložno št. 1/00142/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pravne po-
sledice lastninskega preoblikovanja, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo firme, usta-
noviteljev in zastopnika, osnovni kapital in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034124
Firma: MINERVA ŽALEC, predelava

plastike in kovin, d.d.
Skrajšana firma: MINERVA ŽALEC,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Griže, Pongrac 101
Osnovni kapital: 295,600.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 59,120.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vložek 29,560.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
29,560.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložek 59,120.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložek
23,650.000 SIT, in Sklad Republike Slove-
nije za razvoj – za program notranjega od-
kupa, vložek 94,590.000 SIT – vstopili 30.
11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: poob-
lastilo za zastopanje preneha Gorički Vik-
torju, ki je bil razrešen kot vodja komercia-
le 27. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št.: LPS
113/124-dd z dne 20. 2. 1995 in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah je vpi-
sana v sodni register s sklepom sodišča Srg
165/95 z dne 31. 5. 1995.

Rg-18319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01328 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GLASBENI ATELJE CODA,
produkcija, založba, agencija, trgovina,
d.o.o., Stanetova 16a, Celje, pod vložno št.
1/05594/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5770840
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Igor, Celje, Kraig-

herjeva 6, vstop 24. 2. 1993, vložek
1,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01303 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROMIH, trgovina in storitve,
d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina b. b.,
pod vložno št. 1/03368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe s temile
podaki:

Matična št.: 5577489
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Nikič Melanija, Mari-

bor, Tomšičeva ul. 9, vstop 23. 11. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00337 z dne 1. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa NORMA SOFT, Računalniški in-
ženiring, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, pod
vložno št. 1/06170/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pripojitev pri prevzemni
družbi, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo družbe zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822319
Osnovni kapital: 10.716.730,21 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Konrad, Velenje,

Foitova 2, in Fric Gorazd, Velenje, Prešer-
nova 22A, vstopila 18. 6. 1993, vložila po
3,750.856 SIT, ter Smrekar Stojan, Velenje,
Prešernova 4, vložil 1,875.427 SIT, in Po-
točnik Tomaž, Velenje, Cesta Borisa Kraig-
herja 2, vložil 1,339.591 SIT, vstopila 20. 3.
1995 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 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; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
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; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7210
Svetovanje 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
dejavnosti; 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; 8042
Drugo izobraževanje.

Pripojitev prevzete družbe NORMA, Or-
ganizacijski in informacijski inženiring,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 28. 2. 1994.

Opomba: pri šifri dejavnosti 74.12. vse
razen revizijske dejavnosti.

Rg-18337
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00908 z dne 16. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa SIJAJ, čistilni servis, d.o.o.,
Celje,  Pod  lipami  30,  pod  vložno  št.
1/04691/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5668115
Osnovni kapital: 1,817.000 SIT
Ustanoviteljica: Korže Rozalija, Celje,

Pod lipami 30, vstop 16. 10. 1992, vložek
1,817.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18340
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01324 z dne 16. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa IngPIS, Inženiring, za poslov-
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no informacijske sisteme, Janševa 13, Ce-
lje, d.o.o., pod vložno št. 1/02039/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki ter spremembo družbenika
s temile podatki:

Matična št.: 5412633
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Burdian Franc, Celje, Jan-

ževa 13, vstop 17. 5. 1990, vložek 1,509.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medved
Justin, izstop 20. 4. 1994.

Rg-18353
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00736 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  ROSS  DESIGN  &  TRADE,
Podjetje za trženje in oblikovanje, d.o.o.,
Celje, Tržaška 7, pod vložno št. 1/01481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbene pogodbe, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki, spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega vložka in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5356091
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelja: Žohar Rosanda, Celje, Tr-

žaška 7, vstop 20. 12. 1989, vložek 616.500
SIT in Žohar Mirko, Slovenske Konjice,
Šarhova 9, vstop 18. 4. 1994, vložek
927.500 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje. di-
rektor Žohar Mirko, imenovan 18. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16494
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00690 z dne 10. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAC, trgovina na debelo in
drobno glasbil, akustiko in računalniško
opremo, d.o.o., Mariborska 183/a, Celje,
pod vložno št. 1/00691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe in spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5289530
Osnovni kapital: 2,131.047,39 SIT
Ustanovitelj: Železnik Matjaž, Celje,

Milčinskega 12, vstop 4. 10. 1989, vložek
2,131.047,39 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16479
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02053 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DOVER, kooperacija, d.o.o.,
Liptovska  45,  Slovenske  Konjice,  pod
vložno št. 1/01188/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanja osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podat-
ki:

Matična št.: 5324491
Osnovni kapital: 3,592.000 SIT
Ustanoviteljica: Dover Irena, Slovenske

Konjice, Dobrova 70, vstop 12. 2. 1990,
vložek 3,592.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16478
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04373 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa EMO ENERGETSKA OS-
KRBA, Podjetje za proizvodnjo in oskr-
bo  z  energenti,  d.o.o.,  pod  vložno  št.
1/01109/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, dejavnost po standardni kla-
sifikaciji dejavnosti in spremembo družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5864879
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: EMO Eterna, d.o.o., EMO

Kontejner, d.o.o., EMO Orodja in naprave,
d.o.o. in EMO Kemija, d.o.o., vsi Celje, Ma-
riborska 86, vstopili 15. 6. 1994, vložili po
375.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 2411
Proizvodnja tehničnih plinov; 4010 Proi-
zvodnja in distribucija elektrike; 4020 Proi-
zvodnja plina, distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 410 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-16476
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00588 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIKI KRAJNC, Gradbeništvo,
d.o.o.,  Šmartno  v  R.d.,  pod  vložno  št.
1/01509/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
družbe, spremembo dejavnosti družbe in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5356334
Firma: Gradbeništvo VIKI KRAJNC,

gradbena in zaključna dela, d.o.o., Šmart-
no v R. d.

Skrajšana  firma:  Gradbeništvo  VIKI
KRAJNC, d.o.o., Šmartno v R. d.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,

napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom.

Rg-16463
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00314 z dne 9. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06394/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899877
Firma: TEAM PLAN KALIŠNIK & Co.,

Podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana firma: TEAM PLAN KALIŠ-
NIK & Co., d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Vransko, Selo pri Vranskem 12
Ustanovitelja: Kališnik Ana in Kališnik

Franci, oba Vransko, Selo pri Vranskem 12,
vstopila 10. 4. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kališnik Ana, imenovana 10. 4. 1995,
zastopa družbo kot družbenik posamično;
družbenik Kališnik Franci, imenovan 10. 4.
1995, zastopa družbo kot družbenik posa-
mično.

Dejavnost, vpisana dne 9. 5. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2310 Proi-
zvodnja koksa; 2320 Proizvodnja naftnih
derivatov; 2411 Proizvodnja tehničnih pli-
nov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov;
2413 Proizvodnja drugih anorganskih os-
novnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proi-
zvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 52461 Trgovina na drobno
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s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 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-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-18306
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03640 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  EUROIMPEX,  mednarodna
trgovina, d.o.o., Šlandrov trg 22, Žalec,
pod vložno št. 1/06304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo firme, sedeža in
spremembo uskladitve dejavnosti s SKD s
temile podatki:

Matična št.: 5852935
Firma: VIBA VIPAVC BAUTECH-

NIK, mednarodna trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIBA VIPAVC BAU-

TECHNIK, d.o.o.
Sedež: Petrovče, Novo Celje 9
Osnovni kapital: 2,078.000 SIT
Ustanovitelj: Vipavc Peter, 7000 Stutt-

gart 30, Bubenhaldenstr. 44, vstop 21. 1.
1993, vložek 2,078.000 SIT; odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vipavc Peter, razrešen 25. 12. 1994;
direktor Gubenšek Rajko, imenovan 25. 12.
1994, Žalec, Nikola Tesla 10, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo zobdelovalnimi 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; 5156
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; 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 specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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; 52481
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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.

Rg-18307
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01106 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa DEMIS, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Ul. Alme Karlinove 4, pod
vložno št. 1/04100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, s temile podat-
ki:

Matična št. 5685940
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Delakorda Stanislav in

Delakorda Mitja, oba Celje, Ul. Alme Karli-
nove 4, vstopila 24. 3. 1992, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18313
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01199 z dne 3. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MOSENA, Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno
št. 1/03995/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5675286
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Mogu Sebastjan in Mogu

Ferdinanda, oba Braslovče, Parižlje 20/a,
vstopila 29. 1. 1992, vložila po 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18314
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01217 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa A. O. HARI TRANS, prevozno
podjetje, d.o.o., Celje, Sernečeva 1, pod
vložno št. 1/02745/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490065
Osnovni kapital: 9,145.000 SIT
Ustanovitelj: Ojsteršek Albin, Nova Cer-

kev, Nova Cerkev 72, vstop 14. 3. 1991,
vložek 9,145.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se dopolni s: pranje vseh vrst
vozil in vulkanizerstvo.

Dejavnost sedaj glasi: prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; vzdrževanje in po-
pravilo motornih vozil; trgovina na debelo
in drobno neživilskih proizvodov vseh tr-
govskih strok; posredništvo in zastopanje v
prometu blaga in storitev; pranje vseh vrst
motornih vozil in vulkanizerstvo.

Rg-18315
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00811 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  TEPS,  storitveno  podjetje,
d.o.o.,  Planina  pri  Sevnici,  Planina  pri
Sevnici 4/a, pod vložno št. 1/03449/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
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membe osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki, družbenika, firme,
sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562945
Firma: TEPS, računovodske in druge

storitve, d.o.o., Šentjur, Ulica skladate-
ljev Ipavcev 36

Skrajšana firma: TEPS, d.o.o., Šentjur,
Ulica skladateljev Ipavcev 36

Sedež:  Šentjur,  Ulica  skladateljev
Ipavcev 36

Osnovni kapital: 1,521.896,12 SIT
Ustanovitelji: Jagodič Zdenka, Šentjur,

Ulica skladateljev Ipavcev 36, vstop 14. 1.
1992, vložek 1,421.896,12 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jagodič Jurij, Planina
pri Sevnici, Planina pri Sevnici 4/a, vstop
18. 4. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jagodič Boris, Šentjur,
Ulica skladateljev Ipavcev 36, vstop 18. 4.
1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi, tako da se
sedaj glasi: trgovina na debelo in drobno
živil in neživilskih proizvodov vseh trgov-
skih strok; posredništvo in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; prevoz blaga v cest-
nem prometu; kovinsko predelovalna de-
javnost; proizvodnja električnih strojev in
naprav; servis: vzdrževanje in popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; knjigo-
vodske, računovodske in finančne storitve;
računalniški inženiring; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; storitve
reklame in ekonomske propagande; izdelo-
vanje raznovrstnih izdelkov; računalniško
izobraževanje; storitve z gradbeno mehani-
zacijo; tiskarske in grafične storitve; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; viso-
ke gradnje, nizke gradnje in hidrogradnja.

Rg-18318

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01553 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPRINT, Podjetje za športni
turizem in marketing, trgovino ter gra-
fične storitve, Vrunčeva 14, Celje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/02456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in SKD, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5623880
Osnovni kapital: 1,563.932 SIT
Ustanovitelja: Drofenik Peter, Celje,

Vrunčeva 14 in Jug Štefan, Celje, Na zele-
nici 4, vstopila 27. 12. 1989, vložila po
781.966 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-

javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-18323
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00532 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  GORENJE  PROCESNA
OPREMA, d.o.o., Velenje, Partizanska 12,
pod vložno št. 1/00623/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5041252
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovač Marjan, razrešen 13. 4. 1994;
direktor Krebel Rudi, imenovan 13. 4. 1994,
Mislinja, Šentilj 47, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-18326
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00513 z dne 16. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRADIN, Podjetje za gradbe-
ni inženiring in trgovino, d.o.o., Šoštanj,
pod vložno št. 1/01779/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5378036
Sedež: Šoštanj, Lole Ribarja 2.

Rg-18325
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01226 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa DD, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Celje, Ul. Bratov Vošnja-
kov 4, pod vložno št. 1/04103/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5654726
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Draškovič Dalibor, Celje,

Ul. Bratov Vošnjakov 4, vstop 24. 3. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: gostinske in tu-
ristične storitve; kinematografija: snemanje
filmov, tehnična obdelava filmov, izposoja-
nje in distribucija, predvajanje filmov in in-
terne radijske in TV postaje; telesna kultu-
ra, šport in rekreacija; kultura, umetnost, in-
formiranje; finančne, tehnične in poslovne
storitve, zlasti izvedenstvo, finančne in po-
slovno-komercialne stroke, davčno sveto-
vanje, zastopanje tujih in domačih firm, fi-
nančni inženiring ter druge neomenjene po-
slovne storitve; agencijski prometni posli.

Dejavnost odslej glasi: trgovina z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok na debelo in drobno; gostinske in
turistične storitve; finančne, tehnične in po-
slovne storitve; storitve na področju prome-
ta; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; posred-
niški in komisijski posli v prometu z rablje-
nimi proizvodi; zbiranje in posredovanje po-
slovnih informacij; organiziranje in vode-
nje prodajno-distribucijske mreže; akvizi-
terski posli; kooperacijski posli; poslovne
storitve: knjigovodske storitve; razmnože-
vanje; obdelava podatkov; izvedenstvo fi-
nančne in poslovne komercialne stroke; dav-

čno svetovanje; finančni inženiring; zasto-
panje tujih in domačih firm; druge neome-
njene storitve: telesna kultura, šport in re-
kreacija, urejanje internih radijskih in tele-
vizijskih postaj, centrov, studiji in releji,
snemanje in kreativne dejavnosti (režija,
montaža, ipd.); upravljanje s stanovanjski-
mi hišami – finančni inženiring; kmetijska
proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo in
kmetijske storitve za rastlinsko proizvodnjo
ter proizvodnjo živilskih proizvodov in proi-
zvodnja pijač; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev, turistične stori-
tve, agencijski prometni posli.

Rg-18324

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00076 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa REMONT, Obrtno gradbeno
podjetje Celje, p.o., Celje, Oblakova 32,
pod vložno št. 1/00012/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanovitelja zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev s SKD, osnovnega kapitala in
člane nadzornega sveta, s temile podatki:

Matična št.: 5066816
Firma:  REMONT,  obrtno  gradbeno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: REMONT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 180,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop
6. 10. 1994, vložek 18,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 6. 10. 1994,
vložek 18,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 6.
10. 1994, vložek 36,000.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; delavci na podlagi inter-
ne razdelitve, vstopili 6. 10. 1994, vložek
36,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; delavci na podlagi notranjega odkupa,
vstopili 6. 10. 1994, vložek 72,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Kukovič Marjan, razrešen 6. 10.
1994; zastopnik Lončarič Silvo, razrešen 6.
10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 203 Stavbno mizarstvo; 361 Proi-
zvodnja pohištva; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
511 Posredništvo; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-18328
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00392 z dne 24. 5. 1995 pod
vložno št. 1/06402/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
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spremembo družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, spremembo firme, sede-
ža, dejavnosti, zastopnika in akta o ustano-
vitvi, s temile podatki:

Matična št. 5871590
Firma: KOOPERATIVA, gradbeništvo

in storitve, d.o.o., Celje, Zatišje 27
Skrajšana firma: KOOPERATIVA, d.o.o.,

Celje, Zatišje 27
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Zatišje 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sternad Aleksandra, Ljub-

ljana, Endliherjeva ulica 10, vstop 23. 3.
1992, odgovornost: ne odgovarja; Ivanjko
Josip, Celje, Zatišje 27, vstop 24. 1. 1994,
vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ivanjko Josip, imenovan 24. 1. 1994.

Dejavnost družbe se razširi tako, da se
sedaj glasi: trgovina na debelo in drobno
živilskih in neživilskih proizvodov vseh tr-
govskih strok; posredniški, zastopniški, ko-
mercialni, komisijski, agencijski in špedi-
terski posli v prometu blaga in storitev; niz-
ke gradnje, visoke gradnje in hidrogradnja;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; sto-
ritve z gradbeno mehanizacijo; grafične sto-
ritve; razmnoževanje in fotokopiranje; go-
stinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; proizvodnja končnih lesenih izdel-
kov; pletiljstvo in šiviljstvo; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov.

Rg-18329
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/01969 z dne 9. 6. 1995 pod vlož-
no št. 1/06403/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zasebnega podjet-
ja, s temile podatki:

Firma: VALAND, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Loče pri Poljčanah
46, Loče pri Poljčanah

Skrajšana firma: VALAND, d.o.o., Lo-
če pri Poljčanah

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Loče pri Poljčanah, Loče pri
Poljčanah 46

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valand Alojz, Loče pri Polj-

čanah, Loče pri Poljčanah 46, vstop 15. 9.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Valand Alojz, imenovan 15. 9. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 454
Zaključna gradbena dela; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-

dajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem.

Rg-18330
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01240 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGARA, Podjetje za oprav-
ljanje poslovnih storitev in trgovino,
d.o.o., Zlateče 2, Šentjur, pod vložno št.
1/05519/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti in uskladitve s SKD,
s temile podatki:

Matična št. 5773911
Osnovni kapital: 1,572.621 SIT
Ustanovitelja: Peperko Edvard in Peper-

ko Darinka, oba Šentjur, Zlateče 2, vstopila
21. 1. 1993, vložila po 786.310,50 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obdela-
va podatkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 0112 Pridelovanje vrt-
nin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti; 65.23 le menjalnice in za-
stavljalnice.

Rg-18332
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/02362 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa PILES, podjetje za zunanjo trgo-
vino, d.o.o., Šoštanj, Tovarniška pot 2b,
pod vložno št. 1/03245/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev podjetja in spre-
membo tipa zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5567394
Osnovni kapital: 1,853.000 SIT
Ustanovitelja: Pirečnik Alojz in Pirečnik

Rozika, oba Šoštanj, Tovarniška pot 2b,
vstopila 23. 9. 1991, vložila po 926.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pirečnik Rozika, razrešena in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
neomejeno.

Rg-18333
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00777 z dne 2. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ARAMI, akvaristika, podjetje
za oskrbo malih živali, d.o.o., Strmec pri
Vojniku, pod vložno št. 1/02186/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5415080
Firma: ARAMI, proizvodnja, export,

import, d.o.o.
Skrajšana firma: ARAMI, d.o.o.
Sedež: Nova Cerkev, Nova Cerkev 47
Osnovni kapital: 1,545.000 SIT
Ustanovitelja: Ravnak Ivan, vložek

908.000 SIT in Ravnak Milena, vložek
637.000 SIT, oba Strmec pri Vojniku, Str-
mec 47, vstopila 2. 8. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Ravnak Milena, razrešena 19. 4. 1994
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-18334
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00500 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MONTER, podjetje za instalacijska
in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Celje, Lava 1, pod vložno št. 1/01621/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tve z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbene pogodbe, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in spremem-
bo firme, s temile podatki:

Matična št. 5356776
Firma: MONTER, podjetje za instala-

cijska in zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o.

Skrajšana firma: MONTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,698.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Peter, Celje, Cesta

na Ostrožno 136a, vstop 31. 1. 1993, vložek
1.698.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18252
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01325 z dne 6. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa ALINEA, trgovina in turizem,
d.o.o., Celje, pod vložno št. 1/02851/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki in spremembo
tipa zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5493846
Osnovni kapital: 1,611.946 SIT
Ustanovitelja: Vrtačnik Damijan in Vr-

tačnik Majda, oba Celje, Gregorčičeva 2,
vstopila 25. 4. 1991, vložila po 805.973 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Vrtačnik Majda, razrešena kot po-
močnica direktorja 18. 4. 1994 in imenova-
na za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-18253
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/03669 z dne 5. 7. 1995, pod št.
vložka 1/06409/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitve družbe z omejeno
odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št. 5875692
Firma: CARNIOLIA CELJE, avtohi-

ša, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Celje,
Dečkova 1

Skrajšana firma: CARNIOLIA CELJE,
d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Dečkova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Carniolia Electronics, d.o.o.,

Ljubljana, Letališka 16, vstop 25. 10. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prebil Pavel, imenovan 25. 10. 1994,
Ljubljana, Milčetova pot 25, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 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; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6210
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti.

Rg-18257
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01777 z dne 4. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa MODNI STUDIO SARA, tek-
stilni izdelki, d.o.o., Leskovškova 8, Šent-
jur, pod vložno št. 1/06000/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, družbene pogodbe in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, s temi-
le podatki:

Matična št. 5846099
Firma: MODNI STUDIO SARA, tek-

stilni izdelki, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MODNI  STUDIO

SARA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šmerc Kovačič Jožica,

vložila 1,357.700 SIT in Kolar Konrad, vlo-
žil 142.300 SIT, oba Šentjur, Leskovškova
8, vstopila 31. 5. 1993, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-18259
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00748 z dne 6. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa DEMA, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Šentjur pri Celju, Ce-
sta Kozjanskega odreda 10, pod vložno
št. 1/03948/00, vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in spremembo fir-
me, akta o ustanovitvi, d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št. 5599059
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelj: Šešerko Matej, Šentjur, Ce-

sta Kozjanskega odreda 10, vstop 18. 3.
1992, vložek 1,583.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18261
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00639 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa M & L, trgovsko podjetje,
d.o.o.,Velenje, Goriška cesta 49, pod vlož-
no št. 1/05660/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo akta o ustano-
vitvi, d.o.o., spremembo firme, sedeža, za-
stopnikov, družbenika zaradi odstopa po-
slovnega vložka in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5845220
Firma: MFC, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Velenje, Splitska 27
Skrajšana firma: MFC, d.o.o., Velenje,

Splitska 27

Sedež: Velenje, Splitska 27
Osnovni kapital: 1,646.000 SIT
Ustanovitelji: Felicijan Milan, Velenje,

Ulica Veljka Vlahoviča 49, vstop 22. 3.
1993, vložek 1,380.950 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Felicijan Cvetka, Velenje,
Ulica Veljka Vlahoviča 49, vstop 15. 4.
1994, vložek 265.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kotnik Ivanka, izstop 15. 4.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kotnik Ivanka, razrešena 15. 4.
1994; direktor Felicijan Milan, razrešen 15.
4. 1994; direktorica Felicijan Cvetka, ime-
novana 15. 4. 1994.

Rg-18260
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00743 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa MIRAN TRADE, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o., Gaj 11, Šmarje
pri Jelšah, pod vložno št. 1/04890/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo akta o ustanovitvi d.o.o., povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, s temile podatki:

Matična št. 5710278
Osnovni kapital: 1,684.500 SIT
Ustanovitelj: Fajs Miran, Šmarje pri Jel-

šah, Gaj 11, vstop 14. 10. 1992, vložek
1,684.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18262
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01302 z dne 16. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa PANCOM, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Arja vas, pod vložno
št. 1/05020/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe in
spremembo firme, s temile podatki:

Matična št. 5710588
Firma: PANCOM, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Arja vas 4/b, Petrovče
Skrajšana firma: PANCOM, d.o.o., Ar-

ja vas 4/b, Petrovče
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelj: Trdin Benedikt, Petrovče,

Arja vas 4/b, vstop 20. 10. 1992, vložek
1,519.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18264
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01582 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ANECO, proizvodnja papirja,
d.o.o., Rogaška Slatina, Mladinska 6, pod
vložno št. 1/04767/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me in dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5735297
Firma: ANECO, proizvodnja papirja,

d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: ANECO, d.o.o., Ro-

gaška Slatina
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjec Andrej in Kra-

njec Nada, oba Rogaška Slatina, Mladinska
6, vstopila 8. 4. 1992, vložila po 799.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995:
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potrebš-
čin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniš-
kih potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proi-
zvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delkI, 514 Trgovina na debelo z 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-

na na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-18266
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01762 z dne 3. 7. 1995, pri sub-
jektu  vpisa  KAJZLER,  trgovina,  d.o.o.,
Ipavčeva 7, Šentjur pri Celju, pod vložno
št. 1/02126/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, zastopnika in družbene
pogodbe, s temile podatki:

Matična št. 5432782
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelja: Košak Kondrat in Košak

Milica, oba Šentjur pri Celju, Ulica sklada-
teljev Ipavcev 7, vstopila 10. 7. 1990, vloži-
la po 761.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Košak Milica, razrešena in imeno-
vana za direktorja, ki zastopa družbo neo-
mejeno, direktor Košak Kondrat, razrešen
25. 4. 1994.

Rg-18271
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01721 z dne 27. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ALPEKS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Celje, Mariborska cesta 1c, pod vlož-
no št. 1/01133/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe, družbene pogodbe in
spremembo zastopnikov, s temile podatki:

Matična št. 5318823
Osnovni kapital: 18,197.000 SIT
Ustanovitelja: Tilinger Pavel, Celje, Ket-

tejeva ulica 1, vstop 19. 12. 1989, vložek
9,098.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Šmigoc Pavel, Celje, Nušičeva ulica 9, vstop
9. 9. 1991, vložek 9,098.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šmigoc Pavel, razrešen 22. 4. 1994
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-18274
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01752 z dne 22. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa APPLICA, programski inže-
niring, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/02037/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe, poslovnega deleža
in družbene pogodbe, s temile podatki:

Matična št. 5404398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmajer Vojko, Žalec,

Velenjska 5, vstop 15. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18280
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00707 z dne 23. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa KONTI, kovinsko predeloval-
na dejavnost, d.o.o., Rogaška Slati-
na, Cvetlični hrib 17, pod vložno št.
1/01102/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, s temile podatki:

Matična št. 5355044
Osnovni kapital: 4,103.000 SIT
Ustanovitelj: Turnšek Franc, Rogaška

Slatina, Cvetlični hrib 17, vstop 12. 12.
1989, vložek 4,103.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18281
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00645 z dne 23. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa SE-KU, servis in proizvodnja
elektro izdelkov, d.o.o., Celje, Linhartova
18, pod vložno št. 1/01382/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanovitvenega kapitala
in poslovnega deleža ter spremembo dejav-
nosti in prokuro, s temile podatki:

Matična št. 5406331
Firma: SE-KU, servis, proizvodnja, tr-

govina uvoz-izvoz, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: SE-KU, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Lava 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Selič Martin, Laško, Rim-

ska cesta 6, vstop 7. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Selič Gorazd, imenovan 15. 4. 1994,
Laško, Rimska cesta 6.

Dejavnost se razširi za: trgovinske stori-
tve: komisijske, franšizing, ekonomska pro-
paganda, raziskava trga, faktoring, komer-
cialni posli, konsignacija; posredovanje v
prometu blaga in storitev; skladiščenje ži-
vilskega in neživilskega blaga; leasing posli
z avtomobili, računalniško in pisarniško
opremo; prevoz v cestnem prometu; prekla-
dalne storitve; neomenjene storitve na po-
dročju prometa; kooperacija: proizvodnja,
predelava in dodelava živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok in
opreme v sodelovenju s kooperanti; snova-
nje in trženje novih proizvodov in storitev;
organiziranje in prirejanje sejmov in raz-
stav, prezentacij, promocij in predstavitev;
organizacijske, ekonomske in tehnološke
storitve; svetovalni inženiring – consulting;
druge gostinske storitve.

Dejavnost družbe je: izdelava in popra-
vilo elektrotehničnih proizvodov; proizvod-
nja električnih strojev in aparatov; napelja-
va in popravilo elektroinstalacij; trgovina
na debelo in drobno neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok razen starin in umet-
nin; storitve v blagovnem prometu: agencij-
ske, zastopniške in posredniške; trgovinske
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storitve: komisijske, franšizing, ekonomska
propaganda, raziskava trga, faktoring, ko-
mercialni posli, konsignacija; skladiščenje
živilskega in neživilskega blaga; leasing po-
sli z avtomobili, računalniško in pisarniško
opremo; prevoz v cestnem prometu; prekla-
dalne storitve; neomenjene storitve na po-
dročju prometa; kooperacija: proizvodnja,
predelava in dodelava živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok in
opreme v sodelovanju s kooperanti; snova-
nje in trženje novih proizvodov in storitev;
organiziranje in prirejanje sejmov in raz-
stav, prezentacij, promocij in predstavitev;
organizacijske, ekonomske in tehnološke
storitve; svetovalni inženiring – consulting;
druge gostinske storitve.

Rg-18286
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01782 z dne 23. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa IZVIR, Podjetje za svetova-
nje, inženiring in trgovino, d.o.o., Žalec,
pod vložno št. 1/04292/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, s temile
podatki:

Matična št. 5617286
Osnovni kapital: 2,798.674 SIT
Ustanovitelja: Kač Janko, Žalec, Podvin

199, vstop 3. 2. 1992, vložek 2,211.766 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ITEO - Inštitut
za trženje, ekonomiko in organizacijo,
d.o.o., Ljubljana, Ajdovščina 4, vstop 3. 2.
1992, vložek 586.908 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18289
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00652 z dne 28. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa DENTACOM, Inženiring,
d.o.o., Titovo Velenje, Efenkova 61, Tito-
vo Velenje, pod vložno št. 1/01122/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala z novimi vložki
in spremembo dejavnosti, firme, sedeža, s
temile podatki:

Matična št. 5322898
Firma: DENTACOM, Inženiring,

d.o.o., Velenje, Efenkova 61
Skrajšana firma: DENTACOM, d.o.o.,

Velenje
Sedež: Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vrtačnik Jože, Ljubno ob

Savinji, Radmirje 14, vstop 15. 2. 1990,
vložek 1,495.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnosti se razširijo tako, da se v ce-
loti glasijo: trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi in živilskimi proi-
zvodi; trgovina za promet pomožnih zdra-
vilnih sredstev na debelo in drobno; posre-
dovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; proizvodnja neomenjenih elektron-
skih aparatov in naprav; proizvodnja opre-
me v poklicne in znanstvene namene, meril-
nih in kontrolnih instrumentov; proizvodnja
drugih strojev in naprav; inženiring – orga-
niziranje in posredovanje pri notranjem
opremljanju zobnih ambulant in drugih po-
dobnih objektov; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve.

Rg-18290
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01239 z dne 19. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa GRIN, podjetje za trgovino in
svetovanje, d.o.o., Mariborska 81, Celje,
pod vložno št. 1/02866/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in SKD, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti, poslov-
nih deležev in zastopnikov, s temile podat-
ki:

Matična št. 5515173
Firma: GRIN, trgovina z lesom, stori-

tve in proizvodnja, d.o.o., Krekov trg 4,
Celje

Skrajšana firma: GRIN, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Krekov trg 4
Osnovni kapital: 1,531.091,60 SIT
Ustanovitelji: Košutnik Boris, Celje,

Okrogarjeva 3, vstop 15. 2. 1991, vložek
673.672,70 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Košutnik Janja, Celje, Okrogarjeva 3,
vstop 15. 2. 1991, vložek 25.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Levstek Janez, Ce-
lje, Sodinova 3, vstop 4. 8. 1992, vložek
807.418,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Levstek Alenka, Celje, Sodinova 3, vstop
4. 8. 1992, vložek 25.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Levstek Janez, imenovan 15. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, direktorica
Levstek Alenka, imenovana 15. 7. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev, direktor Košut-
nik Janja, imenovana 15. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995:
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovi-
nami in živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-18292
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01748 z dne 27. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa FASTRAM, podjetje za proi-
zvodnjo zdrave prehrane in storitve,
d.o.o., Laško, pod vložno št. 1/05554/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, družbene
pogodbe in zastopnikov, s temile podatki:

Matična št. 5761638
Osnovni kapital: 2,176.974,20 SIT
Ustanoviteljice: Starovasnik Ljubica,

Laško, Zg. Rečica 25, Golouh Irena, Laško,
Debro 51 in Muhovec Doroteja, Laško, Zg.
Rečica 25, vstopile 15. 3. 1993, vložile po
725.658,06 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
louh Irena, razrešena kot pomočnica direk-
torja, 25. 4. 1994 in imenovana za direktori-
co, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18296
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 95/00591 z dne 26. 6. 1995, pod
vložno št. 1/06407/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št. 5906601
Firma: URBANA – KOČAR IN KOČAR,

urbanizem, projektiranje, press storitve,
d.n.o., Trg mladosti 6, Velenje

Skrajšana firma: URBANA – KOČAR
IN KOČAR, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Ustanovitelja: Kočar Frančiška in Kočar

Ana, obe Velenje, Šercerjeva 7, vstopili 5.
6. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kočar Frančiška, imenovana 5. 6.
1995, zastopa družbo posamično, družbeni-
ca Kočar Ana, imenovana 5. 6. 1995, zasto-
pa družbo posamično.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 5261 Trgovina na drobno po pošti.

Rg-18298
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00710 z dne 26. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa MODEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Cvetlični hrib 17, Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/05656/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
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o gospodarskih družbah, spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. in povečanja osnovnega
kapitala z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5796849
Osnovni kapital: 2,394.953 SIT
Ustanoviteljica: Osojnik Dušanka, Rogaš-

ka Slatina, Cvetlični hrib 17, vstop 28. 5.
1993, vložek 2,394.953 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18300
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01732 z dne 26. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa VEAN, podjetje za posredova-
nje, trgovino in storitve, d.o.o., Prešerno-
va 6, Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05672/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5783313
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Vehovec Andrej, Sloven-

ske Konjice, Prešernova 6, vstop 9. 6. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18302
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/01343 z dne 13. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa CENEX, trgovina in posredo-
vanje, d.o.o., Vojnik, Preložnikova 1, pod
vložno št. 1/01123/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, s temile podatki:

Matična št. 5579104
Osnovni kapital: 1,502.000 SIt
Ustanovitelj: Čretnik Janko, Vojnik, Pre-

ložnikova 1, vstop 7. 10. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18336
Okrožno sodišče v Celju, je s sklepom

Srg št. 94/00598 z dne 2. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa TINGO, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Celje Ulica
Heroja Rojška št. 44, pod vložno št.
1/04205/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
SKD, s temile podatki:

Matična št. 5679664
Osnovni kapital: 1,608.094 SIT
Ustanovitelji: Fink Matej, vložek

804.094 SIT, Fink Boštjan in Fink Špela,
vložila po 402.000 SIT, vsi Celje, Ulica He-
roja Rojška 44, vstopili 30. 3. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 2960
Proizvodnja orožja in streliva: le lovsko in
športno; 4521 Splošna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5274 Druga popravila, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih projdajalnah;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov.

Pri šifri dejavnosti 29.60 le lovsko in
športno.

Rg-18341
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00724 z dne 23. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa MUŽAR, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Celje, pod vložno št.
1/05819/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in sedeža, družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in spremem-
bo tipa zastopnika, s temile podatki:

Matična št. 5802539
Firma: MUŽAR IN MUŽAR, trgovina

in storitve, d.n.o., Celje, Kosovelova 16
Skrajšana firma: MUŽAR IN MUŽAR,

d.n.o., Celje, Kosovelova 16
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Celje, Kosovelova 16
Ustanovitelja: Mužar Jasmina, izstop 15.

4. 1994; Mužar Terezija in Mužar Jasmina,
obe Celje, Plankarjeva 5, vstopili 15. 4.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mužar Jasmina, razrešena 15. 4. 1994
in imenovana za družbenico, ki zastopa
družbo posamično; družbenica Mužar Tere-
zija, imenovana 15. 4. 1994, zastopa družbo
posamično.

Rg-18342
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00708 z dne 23. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa HEES, storitveno podjetje,
d.o.o., Celje, Milke Kerinove 3, pod vlož-
no št. 1/04184/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, tipa zastopnikov ter druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega vlož-
ka, s temile podatki:

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

Celje, Milke Kerinove 3
Skrajšana firma: FLIS IN FLIS, d.n.o.,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Flis Ivanka, izstop 15. 4.

1994; Flis Ivanka in Harald Flis, oba Celje,
Milke Kerinove 3, vstopila 15. 4. 1994, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Flis Ivanka, razrešena 15. 4. 1994 in
imenovana za družbenico, ki zastopa druž-
bo posamično; družbenik Harald Flis, ime-
novan 15. 4. 1994, zastopa družbo posamič-
no.

Rg-18343
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03624 z dne 16. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, Za-
vod za medicinsko rehabilitacijo, p.o.,
Zdraviliška c. 4, pod vložno št. 1/00096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-

ditev z zakonom o zavodih, preoblikovanje
delovne organizacije v javni zavod in spre-
membo firme, ustanoviteljev, odgovornosti
in dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5053854
Firma: Zavod za medicinsko rehabili-

tacijo, Zdravilišče Laško
Skrajšana firma: Zdravilišče Laško
Ustanovitelj: Občina Laško, Laško, Uli-

ca Borisa Kraigherja 2, vstop 28. 12. 1993,
odgovornost: neomejeno in solidarno.

Dejavnost zavoda je: zdraviliška zdravs-
tvena dejavnost, ki obsega preventivno vars-
tvo ter specialistično ambulantno in bolni-
šnično rehabilitacijo z in brez uporabe na-
ravnih zdravilnih sredstev; zdraviliška
gostinsko-turistična dejavnost, ki obsega go-
stinske in hotelske storitve, kopališke stori-
tve, frizerske in kozmetične storitve ter pro-
dajo drobnih predmetov in potrebščin.

Rg-18344
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00592 z dne 20. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa Zavod za medicinsko rehabili-
tacijo, Zdravilišče Laško, pod vložno št.
1/00096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, s temile po-
datki:

Matična št. 5053854
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Senčar Borič Marina, razrešena
15. 3. 1994, direktorica Jurak Cvetka, ime-
novana 15. 3. 1994, Celje, Škapinova 13,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18345
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01255 z dne 12. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ZDRAVILIŠČE LAŠKO, Za-
vod za medicinsko rehabilitacijo, p.o.,
Zdraviliška c. 4, pod vložno št. 1/00096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov, s temile podatki:

Matična št. 5053854
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnica Ribič Ana, razrešena 15. 5. 1992;
zastopala DO s področja finančno računo-
vodskega sektorja, neomejeno; zastopnik
Štrakl Miran, razrešen 15. 5. 1992, zastopal
DO s področja trženja, neomejeno; zastop-
nik Krelj Silvester, razrešen 15. 5. 1992,
zastopal DO s področja zdravstvene službe,
neomejeno; zastopnik Koprivc Marjan, raz-
rešen 15. 5. 1992, zastopal DO s področja
splošnega sektorja, neomejeno.

Rg-18346
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01807 z dne 21. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa IFAA, Trgovinsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Prebold, pod vložno št.
1/04289/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbene po-
godbe, pristop družbenika in povečanja os-
novnega kapitala z novimi vložki, s temile
podatki:

Matična št. 5658675
Sedež: Prebold, Trg 12
Osnovni kapital: 2,055.875 SIT
Ustanovitelja: Kumer Franjo, Prebold,

Trg 12, vstop 30. 3. 1992, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kumer Irena,
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Prebold, Trg 12, vstop 22. 4. 1994, vložek
2.047.875 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18349
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00317 z dne 5. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa TINGO, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Celje Ulica
Heroja Rojška št. 44, pod vložno št.
1/04205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, s temile po-
datki:

Matična št. 5679664
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Fink Matej, razrešen 14. 2. 1995; di-
rektorica Fink Nataša, imenovana 15. 2.
1995, zastopa družbo kot direktorica ne-
omejeno.

Rg-18350
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00776 z dne 2. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa BIMEX, proizvodno, montaž-
no in trgovinsko podjetje, d.o.o., Vojnik,
pod vložno št. 1/00985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, poslovnih
deležev, firme, sedeža, dejavnosti in zastop-
nikov, s temile podatki:

Matična št. 5311357
Firma: BIMEX, proizvodnja, veletrgo-

vina in zastopstva, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: BIMEX, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Ljubljanska 7/I
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Klajnšek Biserka, Celje,

Škapinova 13, vstop 25. 1. 1990, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klajnšek Jure, izstop 18. 4. 1994; Klajnšek
Elza, izstop 18. 4. 1994; Klajnšek Damjan,
Celje, Škapinova 13, izstop 18. 4. 1994,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klajnšek Jure, razrešen 18. 4. 1994;
direktor Klajnšek Damjan, imenovan 18. 4.
1994, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost se razširi na: organizacijski in
finančni inženiring in svetovanje; ekonom-
ske storitve in svetovanje.

Dejavnost odslej glasi: proizvodnja in
montaža vsakovrstnih ur, delov, okrovov in
mehanizmov; proizvodnja elektronskih in
drugih sestavnih delov, ki se vgrajujejo v
elektronske aparate in naprave; proizvodnja
artiklov iz plastičnih mas in predelava pla-
sti mas; komercialni posli, posredniški posli
v funkciji prometa, blaga in storitev; trgovi-
na z mešanim blagom, neživilskimi proi-
zvodi na drobno in debelo; predelava fur-
nirja; proizvodnja končnih lesenih izdelkov
in lesenih polizdelkov; zastopanje v prome-
tu blaga in storitev; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo; organizacijski in fi-
nančni inženiring in svetovanje; ekonom-
ske storitve in svetovanje.

Rg-19800
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02961 z dne 8. 5. 1995, pri sub-
jektu vpisa GOZDARSKA ZADRUGA
CELJE, z.o.o., Lava 6, Celje, pod vložno

št. 1/06130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zaastopnika, s temile
podatki:

Matična št. 5150582
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Košutnik Dušan, razrešen 1. 6. 1994,
zastopnik Vrtačnik Vlado, imenovan 1. 6.
1994, zastopa zadružbo neomejeno, razen
pri prometu z nepremičninami in osnovnimi
sredstvi nad vrednostjo 40.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju ban-
ke Slovenije na dan sklepanja posla, kjer je
potrebno soglasje Upravnega odbora.

Rg-20254
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00586 z dne 4. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa EMO, emajlirnica, metalna in-
dustrija, orodjarna, d.o.o., Celje, pod
vložno št. 1/00346/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika, s
temile podatki:

Matična št. 5042852
Osebe pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Maks Bastl, razrešen 21. 6. 1994,
direktor Tomaž Kranjc Mirko, imenovan 21.
6. 1994, Žalec, Podvin 19, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-20256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00726 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa MES, mednarodna trgovina in
inženiring, d.o.o., Celje, Ulica frankolov-
skih žrtev 1/b, pod vložno št. 1/02546/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanja osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in spremembo de-
javnosti, s temile podatki:

Matična št. 5472067
Firma: MES, prodaja gostinske opre-

me, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MES, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelin Franc, Škofja vas,

Šmarjeta 65/a, vstop 12. 11. 1990, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mihelin Ana, Škofja vas, Šmarjeta 65/a,
vstop 12. 11. 1990, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cizej Ljudmila,
Škofja vas, Škofja vas 30/č, vstop 13. 6.
1991, vložek 2,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: računovodske
storitve; servis gostinske opreme.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi vseh
trgovskih strok; inženiring na področju
opremljanja gostinskih in turističnih loka-
lov; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; izdelava gostinske opre-
me; računovodske storitve; servis gostinske
opreme.

Rg-20257
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00684 z dne 4. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa SUB SOLE, d.o.o., Proizvodno
podjetje, Celje, Resljeva 18, pod vložno št.
1/03271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, s temile po-
datki:

Matična št. 5557151
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Uratarič Breda, Kettejeva 10, razrešena
1. 4. 1994; direktor Marovt Janez, imenova-
na 1. 4. 1994, Braslovče, Parižlje 17, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-20259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00854 z dne 13. 7. 1995, pri
subjektu vpisa GOTRANS, prevozi, špe-
dicija, d.o.o., Celje, Sernčeva 10, pod
vložno št. 1/03126/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, s temile
podatki:

Matična št. 5530130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Godler Ivan, Velenje, Šer-

cerjeva cesta 13, vstop 30. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20260
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01753 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa KOALA, Podjetje za posredo-
vanje, trgovino in storitve, d.o.o., Planina
67, Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/05564/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
uskladitve s SKD, s temile podatki:

Matična št. 5763983
Osnovni kapital: 1,693.487 SIT
Ustanovitelja: Tržan Helena in Tržan

Vojko, oba Planina pri Sevnici, Planina 67,
vstopila 20. 2. 1993, vložila po 846.743 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12. vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-20262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00650 z dne 12. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa BRIC, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Šmartno ob Dreti, pod vložno
št. 1/03543/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5583446
Osnovni kapital: 2,526.400 SIT
Ustanovitelj: Bric Slavko, Šmartno ob

Dreti, Šmartno ob Dreti 17, vstop 17. 1.
1992, vložek 2,526.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-20265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01383 z dne 6. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa AMI-TRADE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Borisa Vinterja 11/a, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05381/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanja osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5746353
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ulčnik Milena, Sloven-

ske Konjice, Ul. Borisa Vintarja 11a, vstop
24. 3. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Razširi se dejavnost družbe za: kmetij-
ska proizvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo, vrtnarstvo; predelava in
konzerviranje sadja in zelenjave; proizvod-
nja zdravilnih zelišč in začimb; pridelava in
prodaja vseh vrst rož in okrasnih rastlin;
proizvodnja krmil; kmetijske storitve za
rastlinsko proizvodnjo; pospeševanje in sve-
tovanje na področju kmetijstva; svetovanje
in konzultiranje tehnično-tehnoloških prob-
lemov proizvodnje in predelave polimerov;
opravljanje kemijskih analiz; prevajanje an-
gleškega v slovenski in slovenskega v an-
gleški jezik.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina
na debelo z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi vseh trgovskih strok v tranzitu; posre-
dovanje (agencija in komisija) v prometu
blaga in storitev; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve; računovodske-
knjigovodske storitve; gospodarsko sveto-
vanje; administrativno strojepisne storitve;
kmetijska proizvodnja: poljedelstvo, sad-
jarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo; prede-
lava in konzerviranje sadja in zelenjave;
proizvodnja zdravilnih zelišč in začimb; pre-
delava in prodaja vseh vrst rož in okrasnih
rastlin; proizvodnja krmil; kmetijske stori-
tve za rastlinsko proizvodnjo; kmetijske sto-
ritve za živinorejo; pospeševanje in sveto-
vanje na področju kmetijstva; svetovanje in
konzultiranje tehnično-tehnoloških proble-
mov proizvodnje in predelave polimerov;
opravljanje kemijskih analiz; prevajanje an-
gleškega v slovenski in slovenskega v an-
gleški jezik.

Rg-20227

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/35 z dne 26. 4. 1995, pri subjektu
vpisa GOZDARSKA ZADRUGA CELJE,
z.o.o., Celje, Lava 6, pod vložno št.
1/06130/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje Temeljne organizacije
kooperantov Celje, p.o., v gozdarsko zadru-
go, s temile podatki:

Matična št. 5150582
Firma:   GOZDARSKA   ZADRUGA

CELJE, z.o.o.
Skrajšana firma: GZ Celje, z.o.o.
Sedež: Celje, Lava 6
Ustanovitelji: člani zadruge, razvidni iz

akta o ustanovitvi zadruge, vstopili 23. 12.
1993, odgovornost: v primeru stečaja odgo-
varjajo člani zadruge s trikratnim zneskom
vpisanega obveznega deleža.

Gozdarska zadruga ima vsa pooblastila
v pravnem prometu s tretjimi osebami.

Za svoje obveznosti odgovarja zadruga s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Košutnik Dušan, imenovan 23. 12.
1993, zastopa zadrugo neomejeno, razen:
pri prometu z nepremičninami in osnovnimi
sredstvi nad vrednostjo 40.000 DEM v to-
larski protivrednosti po srednjem tečaju ban-
ke Slovenije na dan sklepanja posla, kjer je
potrebno soglasje upravnega odbora.

Dejavnost: odkup in prodaja gozdnih sor-
timentov; odkup in prodaja rezanega lesa;
izvajanje gozdnogojitvenih in varstvenih
del; izvajanje sečnje in spravila lesa; izvaja-
nje del pri gradnji in vzdrževanju gozdnih
cest in vlak; opravljanje prevozov za člane
in druge; izvajanje kompenzacijskih trgov-
skih poslov z vsem trgovskim blagom; pre-
delava lesa in lesnih sortimentov; uvoz proi-
zvodov živilskega in neživilskega izvora;
izvoz gozdnih proizvodov in lesnih sorti-
mentov; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; odkup in prodaja
kmetijskih proizvodov članov; trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok.

Rg-20230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01778 z dne 4. 7. 1995, pri
subjektu vpisa INBARCO, Trgovinsko
podjetje, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/00851/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika, poslovne-
ga deleža, družbene pogodbe in povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki, s temi-
le podatki:

Matična št. 5349346
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bračun Jožica, Žalec, Kve-

drova 18, vstop 22. 11. 1989, vložek
566.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bračun Ivo, Žalec, Kvedrova 18, vstop 19.
4. 1994, vložek 934.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-20231
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01136 z dne 4. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa MIZAR, podjetje za mizarska
dela, d.o.o., Lava 1, Celje, pod vložno št.
1/01609/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, s temile podatki:

Matična št. 5356750
Osnovni kapital: 1,993.000 SIT
Ustanovitelja: Gorečan Srečko, Nova

Cerkev, Socka 59/a, vstop 21. 4. 1990, vlo-
žek 1,395.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Orličnik Boltežar, Nova Cerkev, No-
va Cerkev 113, vstop 21. 4. 1990, vložek
597.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20232
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01100 z dne 4. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa GROS-PORT, podjetje za or-
ganizacijo prevozov, trgovino, gostinstvo
in turizem, d.o.o., Celje, Kidričeva 26e,
pod vložno št. 1/03061/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbene pogodbe, družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža in povečanja os-
novnega kapitala z novimi vložki, s temile
podatki:

Matična št. 5511771
Firma: GROS-PORT, podjetje za or-

ganizacijo prevozov, trgovino, gostinstvo
in turizem, d.o.o.

Osnovni kapital: 3,310.280 SIT
Ustanovitelja: Gregur Slavko, Žalec, Čo-

pova 2, vstop 12. 9. 1991, vložek 3,310.280
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Senica Bo-
jan, izstop 18. 4. 1994.

Rg-20233
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00747 z dne 6. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa IGLU, podjetje za gradbeniš-
tvo in trgovino, d.o.o., Petrovče, Arja vas
82, pod vložno št. 1/02487/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanja os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki ter spremembo akta, s temile
podatki:

Matična št. 5472938
Osnovni kapital: 1,778.000 SIT
Ustanovitelj: Dimnik Marjan, Petrovče,

Šlandrov trg 3, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,778.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20235
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01375 z dne 11. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa FBS, Podjetje za proizvodnjo
elektronskih izdelkov, d.o.o., Velenje, Ce-
sta X/6, pod vložno št. 1/02075/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki ter spremembo firme in se-
deža, s temile podatki:

Matična št. 5412951
Firma: FBS ELEKTRONIK, podjetje

za proizvodnjo elektronskih izdelkov,
d.o.o., Velenje, Cesta X/6

Skrajšana firma: FBS ELEKTRONIK,
d.o.o., Velenje

Osnovni kapital: 14,066.402,30 SIT
Ustanovitelj: Novak Frančišek, Velenje,

Cesta X/6, vstop 10. 5. 1990, vložek
14,066.402,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20236
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01362 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa MANI, podjetje za računovod-
ske, finančne in izobraževalne storitve,
d.o.o., Žalec, pod vložno št. 1/02696/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme sedeža, po-
večanja osnovnega kapitala in spremembo
dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5495601
Firma: MANI, finance, svetovanje in

revidiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: MANI, d.o.o.
Sedež: Žalec, Savinjska cesta 63
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanoviteljica: Majerle Marjana, Ža-

lec, Kardeljeva 67, vstop 7. 1. 1991, vlo-
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žek 1,519.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi za: računo-
vodska in revizijska dejavnost, davčno sve-
tovanje.

Dejavnost družbe je odslej: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; knji-
govodske storitve in obdelava podatkov; ra-
čunovodska in revizijska dejavnost; davčno
svetovanje.

Rg-20237
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01175 z dne 11. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa OBJEKTA, gradbeništvo, ne-
premičnine, trgovina, d.o.o., Maistrova
2a, Žalec, pod vložno št. 1/03671/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nja osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5578418
Osnovni kapital: 1,570.237 SIT
Ustanovitelja Klugler Janez, vložek

1,099.166 SIT in Klugler Anamarija, vložek
471.071 SIT, oba Žalec, Kidričeva 5a, vstopi-
la 21. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20240
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00682 z dne 11. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa TEGO, Trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/04832/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala z
novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5707668
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Teržan Gorazd, Žalec, Ki-

dričeva 1, vstop 2. 9. 1992, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20242
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/01329 z dne 11. 7. 1995, pri subjektu
vpisa SOVIČTRANS, transportno podjet-
je, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/04955/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, s temile podatki:

Matična št. 5703468
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelj: Sovič Gorazd, Šmarje pri

Jelšah, Vinski vrh 1, vstop 23. 11. 1992,
vložek 1,565.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20244
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01193 z dne 11. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa GEOS, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Levec
19/a, Petrovče, pod vložno št. 1/03215/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanja osnovnega kapitala z novimi
vložki, s temile podatki:

Matična št. 5547385
Osnovni kapital: 1,688.653,20 SIT
Ustanovitelj: Goropevšek Dušan, Griže,

Pongrac 15/a, vstop 23. 10. 1991, vložek
1,688.653,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20245
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04365 z dne 12. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa WINGS, svetovalno, proizvod-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Velenje,
pod vložno št. 1/03767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika, firme, sedeža zastopnika, spremem-
bo dejavnosti in uskladitve s SKD ter pove-
čanja osnovnega kapitala z novimi vložki, s
temile podatki:

Matična št. 5597668
Firma:  ARTIA,  umetniške  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ARTIA, d.o.o.
Sedež: Rečica ob Savinji, Poljane 42
Osnovni kapital: 1,798.000 SIT
Ustanovitelj: Ribarič Mitja, izstop 16. 3.

1995, Ajdič Andrej, Rečica ob Savinji, Po-
ljane 42, vstop 16. 3. 1995, vložek 1,798.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ribarič Mitja, razrešen 16. 3. 1995,
direktor Ajdič Andrej, imenovan 16. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92521 Dejavnost muzejev; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki.

Rg-20249
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00671 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa KA-PIS, podjetje za trgovino
in inženiring, d.o.o., Velenje, pod vložno
št. 1/05556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanja osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo firme in se-
deža, s temile podatki:

Matična št. 5856965
Firma: KA-PIS, podjetje za trgovino in

inženiring, d.o.o., Petrovče
Skrajšana firma: KA-PIS, d.o.o., Petrov-

če
Sedež: Petrovče, Novo Celje 8
Osnovni kapital: 3,451.900 SIT
Ustanovitelj:  Pikl Iztok, Velenje, Goriš-

ka 38, vstop 10. 1. 1994, vložek 3,451.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20250
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00952 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa PI, Proizvodnja in inovacije,
d.o.o., Ljubno ob Savinji 45, pod vložno
št. 1/02000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža, po-
večanja osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki, spremembo dejavnosti in uskladitve s
SKD, s temile podatki:

Matična št. 5402417
Firma: PI, Proizvodnja in inovacije,

d.o.o., Ljubno ob Savinji, Plac 28
Skrajšana firma: PI, d.o.o., Ljubno ob

Savinji
Sedež: Ljubno ob Savinji, Plac 28
Osnovni kapital: 1,517.800 SIT
Ustanovitelj: Papež Franc, Nazarje, Za-

drečka cesta 33, vstop 14. 5. 1990, vložek
1,517.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je.

Rg-???
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01348 z dne 3. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa ROYAL, podjetje za storitve-
no in trgovsko dejavnost, d.o.o., Laško,
Cesta na Lahomšek 8, pod vložno št.
1/02097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanja osnovnega kapitala z
novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5411882
Osnovni kapital: 1,511.562 SIT
Ustanovitelja: Vodopivec Aleksandra,

vstop 1. 6. 1990; Vodopivec Mitja, vstop 5.
3. 1993, oba Laško, Cesta na Lahomšek 8,
vložila po 755.781 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20251
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01305 z dne 29. 6. 1995, pri sub-
jektu vpisa ROBEL, podjetje za elek-
tro-obrtne storitve, d.o.o., Plečnikova uli-
ca 20/a, Celje, pod vložno št. 1/02073/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5412129
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Mastnak Robert, Celje,

Plečnikova ulica 20/a, vstop 21. 8. 1990,
vložek 750.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ptičar Marjan, Šentjur, Cankarjeva 2,
vstop 21. 8. 1990, vložek 750.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-20253
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01347 z dne 3. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa ASTIT, agencija, svetovanje,
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trgovina, inženiring, turizem, Šentjur,
d.o.o., pod vložno št. 1/00767/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo družbenikov in zastopnikov, s temi-
le podatki:

Matična št. 5295378
Osnovni kapital: 3,457.108,40 SIT
Ustanovitelja: Rahten Nevenka in Rah-

ten Zdenko, oba Šentjur pri Celju, Dušana
Kvedra 26, vstopila 7. 11. 1989, vložila po
1,728.554,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rahten Nevenka, imenovana 7. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20198
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03688 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa Gorenje, Mali gospodinjski
aparati, d.o.o., Nazarje, Nazarje 120, pod
vložno št. 1/00646/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, tipa zastopnika, dejavnosti in uskla-
ditve s SKD ter spremembo firme družbeni-
ka, s temile podatki:

Matična št. 5041201
Firma: AGNA, trgovina in posredova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGNA, d.o.o.
Sedež: Velenje, Partizanska 12
Ustanovitelj: Gorenje, družba z omejeno

odgovornostjo, Velenje, Partizanska 12,
vstop 28. 2. 1990, vložek 6,244.850,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Miheljak Marija, razrešena 11. 11.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-20200
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01341 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa A & M Jezernik, podjetje za
športni inženiring in marketing, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Mariborska 202, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01167/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanja os-
novnega kapitala, spremembe firme in se-
deža, s temile podatki:

Matična št. 5329701
Firma: A & M Jezernik, podjetje za

športni inženiring in gostinstvo, d.o.o., Ce-
lje

Skrajšana firma: A & M Jezernik, d.o.o.,
Celje

Sedež: Celje, Mariborska 200
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelja: Jezernik Matjaž, Celje,

Škapinova 13, vstop 20. 12. 1989, vložek

820.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jezernik Andreja, Celje, Vrunčeva 10, vstop
20. 12. 1989, vložek 820.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-20201
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01165 z dne 12. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa EPIS, ekonomsko poslovno, in-
formacijsko svetovanje, d.o.o., Celje, Zi-
danškova 17, pod vložno št. 1/02235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo družbenika, firme, sedeža, po-
večanja osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti in uskladitve s
SKD, s temile podatki:

Matična št. 5434122
Firma: EPIS, podjetje za revizijo in

ekonomsko, poslovno, informacijsko sve-
tovanje, d.o.o., Trg celjskih knezov 2, Ce-
lje

Skrajšana firma: EPIS, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Trg celjskih knezov 2
Osnovni kapital: 2,532.680,59 SIT
Ustanoviteljica: Zapušek Silva, Celje,

Kukovčeva 12, vstop 10. 10. 1990, vložek
2,532.680,59 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Giacomelli-Mljač Petra, izstop 30. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-20206
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00991 z dne 24. 7. 1995, pri sub-
jektu  vpisa  JELENKO,  avtomehanične
storitve, servis vozil, prodaja vozil, d.o.o.,
Prebold  145,  Prebold,  pod  vložno  št.
1/02901/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, zastop-
nikov, dejavnosti in povečanja osnovnega
kapitala z novimi vložki, s temile podatki:

Matična št. 5512794
Firma: JELENKO, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: JELENKO, d.o.o.
Sedež: Tabor, Tabor 58/a
Osnovni kapital: 1,675.976 SIT
Ustanovitelja: Jelen Jože, izstop 19. 4.

1994; Zupanc Branka, Tabor, Tabor 58/a,
vstop 19. 4. 1994, vložek 50.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zupanc Ladislav, Ta-
bor, Tabor 58/a, vstop 19. 4. 1994, vložek
1,625.976 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jelen Jože, razrešen 19. 4. 1994; direk-
torica Zupanc Branka, imenovana 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Zupanc Ladislav, imenovan 19. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi še za oprav-
ljanje naslednje dejavnosti: trgovina na de-
belo in drobno z vsemi vrstami živilskih
proizvodov nomenklature trgovskih strok;
obdelava in predelava lesa; proizvodnja po-
hištva.

Dejavnost družbe je odslej: popravilo in
vzdrževanje cestnih motornih vozil – avto-
mehanične storitve, ličarske, kleparske,
elektrikarske in vuklanizerske storitve; ser-

vis vozil; centriranje gum; avtopralnica; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; trgovina na debelo in drobno z
vsemi vrstami neživilskih proizvodov no-
menklature trgovskih strok; trgovina na de-
belo in drobno z vsemi vrstami živilskih
proizvodov nomenklature trgovskih strok;
obdelava in predelava lesa; proizvodnja po-
hištva.

Rg-20209
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01589 z dne 11. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa MITEX, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah, pod vložno št. 1/03010/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
uskladitve s SKD, s temile podatki:

Matična št. 5510015
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Završnik Miroslav, Šmarje

pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 182, vstop 17. 1.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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, sprecializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
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polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-20214
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01234 z dne 10. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa A & C marketing, Podjetje za
trgovsko posredovanje, nakup in prodajo
blaga ter gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Parižlje  7a,  Braslovče,  pod  vložno  št.
1/01000/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža,
tipa zastopnika ter spremembo in uskladitve
dejavnosti s SKD, s temile podatki:

Matična št. 5311594
Firma: A & C marketing, Podjetje za

trgovsko posredovanje, nakup in prodaja
blaga ter gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Šlandrov trg 3, Žalec

Skrajšana  firma:  A  &  C  marketing,
d.o.o., Žalec

Sedež: Žalec, Šlandrov trg 3
Osnovni kapital: 6,672.000 SIT
Ustanovitelja: Čulk Andrej in Mast-

nak-Čulk Cvetka, oba Braslovče, Parižlje
7a, vstopila 22. 1. 1990, vložila po 3,336.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Čulk Andrej, razrešen kot namest-
nik direktorja 15. 7. 1994 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na
drobno 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 zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri šifri dejavnosti I 65.23 le menjalnice
in zastavljalnice in K 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-20215

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03625 z dne 10. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa Zavod za medicinsko rehabili-
tacijo, Zdravilišče Laško, pod vložno št.
1/00096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje javnega zavoda v
d.o.o., spremembo firme, osnovni kapital
ter spremembo dejavnosti in odgovornosti
ustanovitelja za obveznosti družbe, s temile
podatki:

Matična št. 5053854
Firma: Zdravilišče Laško, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laško, Zdraviliška 4
Osnovni kapital: 480,905.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Laško, Laško, Uli-

ca Borisa Kraigherja 2, vstop 5. 10. 1994,
vložek 480,905.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost družbe je: medicinska rehabi-
litacija; zdravstveno preventivno varstvo;
gostinske storitve nastanitve, in sicer hoteli
in penzioni; restavracije s postrežbo; frizer-
ske in kozmetične storitve; kopalniške sto-
ritve; menjalniški posli; prevoz potnikov s
taksi avtomobili; prodaja na drobno s tobač-
nimi izdelki in drugimi neživilskimi proi-
zvodi.

Rg-20218
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01410 z dne 6. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa IMEX YU, izvozno-uvozno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ul. heroja Lacka
7a, Celje, pod vložno št. 1/01577/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo firme in sedeža, s temile podat-
ki:

Matična št. 5370167
Firma: IM-COM, izvozno uvozno tr-

govsko podjetje, d.o.o., Dobrna
Skrajšana firma: IM-COM, d.o.o., Do-

brna
Sedež: Dobrna, Dobrna 33b
Osnovni kapital: 2,432.000 SIT
Ustanovitelj: Mastnak Jože, Dobrna,

Dobrna 33b, vstop 17. 4. 1990, vložek
2,432.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-20220
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01716 z dne 13. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa IKTUS, storitve, zastopanje,
d.o.o., pod vložno št. 1/03969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe in spremembo sedeža, s te-
mile podatki:

Matična št. 5599792
Sedež: Slovenske Konjice, Oplotniška

1a
Osnovni kapital: 1,549.660 SIT
Ustanovitelja: Kangler Franjo in Kan-

gler Jelka, oba Slovenske Konjice, Škalce
114, vstop 2. 4. 1992, vložila po 774.830
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20320
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01300 z dne 10. 7. 1995, pri sub-
jektu vpisa FIT, podjetje za finančni inže-
niring, trženje in svetovanje, d.o.o., Vele-
nje, Rudarska 3, Velenje, pod vložno št.
1/05464/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo dejavnosti in uskladi-
tve s SKD in člane nadzornega sveta, s te-
mile podatki:

Matična št. 5757371
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-16435
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03585 z dne 17. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PONDI, trgovsko in transport-
no podjetje, d.o.o., Prekorje 41, Škofja
vas, pod vložno št. 1/05442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in sedeža, dejavnosti in uskladitve
s standardno klasifikacijo dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5761115
Firma: BODR, družba za trgovsko in

gostinsko dejavnost, d.o.o., Celje, Brodar-
jeva 2

Skrajšana firma: BODR, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Brodarjeva 2
Osnovni kapital: 1,543.480 SIT
Ustanovitelj: Pondelak Zdravko, izstop

26. 10. 1994; Bornšek Drago, Celje, Bro-
darjeva 2, vstop 26. 10. 1994, vložek
1,543.480 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pondelak Zdravko, razrešen 26. 10.
1994; zastopnik Bornšek Drago, imenovan
26. 10. 1994, zastopa družbo kot direktor
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 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 izdel-
kov iz plastičnih mas; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
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Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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 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; 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 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško n poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-16459
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00835 z dne 9. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIM, Podjetje za svetovanje, in-
ženiring in gradnjo, d.o.o., Celje, Ul. XIV.
divizije 14, pod vložno št. 1/01781/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, poslovnega deleža, firme, sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5378206
Firma: MIM, Podjetje za svetovanje,

inženiring in gradjo, d.o.o., Laško
Skrajšana firma: MIM, d.o.o., Laško
Sedež: Laško, Sp. Rečica 80a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nedeljkovič Milan, Laš-

ko, Cesta na Svetino 2/a, vstop 5. 3. 1990,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kerin Ivan, Laško, Marija Gradec 56,
vstop 5. 3. 1990, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-18255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/04212 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu
vpisa DALCOM, informacijski inženiring,
d.o.o., Ulica I. celjske čete 11, šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/04658/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5680930.

Rg-18256
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01694 z dne 11. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DALCOM, informacijski inže-
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niring, d.o.o., Ulica I. celjske čete 11, Šent-
jur pri Celju, pod vložno št. 1/04658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala z novimi vložki
in  poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5680930
Osnovni kapital: 2,594.020 SIT
Ustanovitelj: Dalan Darko, Mengeš, Pl.

dr. Tineta Zajca 11, vstop 1. 10. 1992, vložek
2,594.020 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01758 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MOČNIK, avto šola in taksi
služba, d.o.o., Šentjur, Pod gozdom 1, pod
vložno št. 1/02005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo vložka
družbenika, družbene pogodbe, povečanja
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5403944
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Močnik Ivan, Šentjur, Pod

gozdom 1, vstop 9. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18304
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 93/02054 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MMK, računalniški inženiring
in svetovanje, d.o.o., Mestni trg 7, Slov.
Konjice, pod vložno št. 1/01951/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5391105
Firma: Vizija Soft, računalniški inže-

niring in svetovanje, d.o.o., Celje, Ljub-
ljanska 42

Skrajšana firma: Vizija Soft, d.o.o., Ce-
lje, Ljubljanska 42

Sedež: Celje, Ljubljanska 42.

Rg-20199
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04708 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BETACOM, podjetje za trgo-
vino, d.o.o., Levec 56, Petrovče, pod vlož-
no št. 1/02314/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo pri zastopni-
kih, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe, spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5439388
Firma: BETACOM, storitve in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: BETACOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,233.000 SIT
Ustanovitelja: Klinc Vitomir, vstop 9. 12.

1990 in Klinc Cirila, vstop 14. 12. 1991, oba
Petrovče, Petrovče 231, vložila po 1,616.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Klinc Vitomir, razrešen 23. 12. 1994,
zastopa družbo neomejeno; direktor Klinc
Vitomir, imenovan 23. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-20202
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00604 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa HMEZAD INŽENIRING, p.o.,

Žalec, Aškerčeva 4, pod vložno št.
1/00632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja, preoblikovanje družbenega
podjetja v d.o.o., spremembo firme, ustano-
viteljev, uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, vpisa os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5259177
Firma: HMEZAD INŽENIRING, d.o.o.
Skrajšana firma: HMEZAD INŽE-

NIRING
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,768.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 554.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žek 277.000 SIT; Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ul. 15, vložek 277.000
SIT; Ferlan Tatjana, Žalec, Roševa 6, vlo-
žek 164.000 SIT; Flego Renato, Žalec, Šar-
hova 7, vložek 163.000 SIT; Kač Erna, Pe-
trovče, Ruše 6a, vložek 140.000 SIT; Kerle
Mladinka, Žalec, Šlandrov trg 43, vložek
163.000 SIT; Maruša Anton, Petrovče, No-
vo Celje 6, vložek 164.000 SIT; Mesarec
Stanislav, Žalec, Čopova 3, vložek 164.000
SIT; Razboršek Milena, Petrovče, Arja vas
80a, vložek 164.000 SIT; Skalin Boris, Ža-
lec, Partizanska 43, vložek 187.000 SIT;
Škafar Leopold, Žalec, Podvin 3, vložek
187.000 SIT; Udrih Rudolf, Braslovče, Pa-
rižlje 11b, vložek 164.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo, vsi vstopili 10. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 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; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-20203
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03451 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa HMEZAD INŽENIRING, p.o.,
Žalec, Aškerčeva 4, pod vložno št.

1/00632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5259177
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Skalin Boris, razrešen 12. 8. 1994;
direktor Udrih Rudolf, imenovan 12. 8.
1994, Braslovče, Parižlje 11b, zastopa druž-
bo kot v.d. direktorja neomejeno, razen pri
sklepanju pogodb o nakupu in prodaji ne-
premičnin, ki jih sklepa po predhodnem so-
glasju zbora delavcev.

Rg-20204
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00162 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa HMEZAD INŽENIRING, p.o.,
Žalec, Aškerčeva 4, pod vložno št.
1/00632/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5259177
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Ramšak Marjan, razrešen 24. 2.
1995; direktor Udrih Rudolf, razrešen 24. 2.
1995; direktor Škafar Leopold, imenovan
24. 2. 1995, Žalec, Podvin 3, zastopa druž-
bo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-20205
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00685 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIV, Pečovje, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, Zvodno b.š.,
pod vložno št. 1/02209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
bene pogodbe, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo dejavnosti
in uskladitve s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5422922
Osnovni kapital: 2,482.260 SIT
Ustanovitelja: Jazbinšek Ivanka, Štore,

Pečovje 13, vstop 31. 7. 1990, vložek
1,241.130 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čanžek Vincenc, Štore, Pečovje 21/a, vstop
31. 7. 1990, vložek 1,241.130 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jazbinšek Ivanka, imenovana 15.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
0124 Reja perutnine; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvod-
nja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proi-
zvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proi-
zvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalko-
holnih pijač; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
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svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4511
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-20212
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01352 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa PEGAZ, računalniški in informa-
cijski inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Ve-
lenje, pod vložno št. 1/02756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in spremembo družbe-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5488974
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osojnik Matjaž, Velenje,

Kavče 47, vstop 20. 3. 1991, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Herlah Fra-
njo, Velenje, Škale 97, vstop 20. 3. 1991,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hlastec Andrej, izstopil 20. 4. 1994;
Pučnik Aiša, izstopila 20. 4. 1994.

Rg-20213
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00720 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa STIGMA 93, mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Celje, Maribor-
ska 202/a, pod vložno št. 1/02563/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbene pogodbe, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe, spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5469317
Firma: STIGMA 93, mednarodno tr-

govsko podjetje, d.o.o., Celje, Maribor-
ska 202

Skrajšana firma: STIGMA 93, d.o.o.,
Celje, Mariborska 202

Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Ružič Damijan, Celje, Tru-

barjeva 53/a, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ružič Milan, izstop 18. 4. 1994.

Rg-20221
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01772 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa ESOT, podjetje za elektro in
strojno opremo ter tehnologijo, d.o.o., Ce-
lje, Gubčeva 1, pod vložno št. 1/01875/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, družbene pogodbe in po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5391601
Firma: ESOT, elektro strojna oprema,

tehnologija, trgovina in storitve, d.o.o.,
Celje, Gubčeva 1

Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Vladimir in Blat-

nik Zoran, oba Laško, Rimska cesta 2/a,
vstopila 17. 5. 1990, vložila po 766.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20224
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01781 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa AZUR, Podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o., Žalec
pod vložno št. 1/03290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-

nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5547393
Osnovni kapital: 1,500.115 SIT
Ustanovitelj: Kač Janko, Žalec, Podvin

199, vstop 22. 11. 1991, vložek 1,500.115
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20228
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00855 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVTOREZ, trgovina in storitve s
področja popravil in vzdrževanja vozil,
d.o.o., Celje pod vložno št. 1/05437/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki
ter spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5756642
Osnovni kapital: 1,769.359 SIT
Ustanovitelj: Ipšek Adolf, Celje, Zagrad

35b, vstop 1. 2. 1993, vložek 1,769.359 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni in sedaj glasi: trgo-
vina na debelo in drobno z neživilskimi proi-
zvodi vseh trgovskih strok; komisijska pro-
daja; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil; prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; prevoz in vleka
vozil.

Rg-20229
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00596 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa B.B. TRANSPORT, d.o.o., pre-
vozniško podjetje, Goriška 6, Celje, pod
vložno št. 1/06232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanja d.o.o. v
d.n.o., spremembo družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5828392
Firma: ZORKO & CO., Poslovne stori-

tve, d.n.o.
Skrajšana firma: ZORKO & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentjur, Dušana Kvedra 40
Ustanovitelja: Zorko Darko, Šentjur, Du-

šana Kvedra 40, vstop 1. 3. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
Mastnak Danica, Šentjur, Dušana Kvedra
10, vstop 1. 3. 1995, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Brenko Dušan, razrešen 1. 3. 1995; druž-
benik Zorko Darko, imenovan 1. 3. 1995,
zastopa družbo posamično; družbenica
Mastnak Danica, imenovana 1. 3. 1995, je
izvzeta iz zastopanja.

Dejavnost družbe se razširi, tako da sedaj
glasi: trgovina na debelo in drobno z živili
in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
trgovina na debelo z motornimi vozili; trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; posredništvo pri trgovini z
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rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; taksi; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; špedicija;
prometno-agencijski posli; prevoz potnikov
in blaga v cestnem, železniškem, zračnem,
rečenem in pomorskem prometu; prekladal-
ne storitve v lukah, pristaniščih, na želez-
niških postajah in drugih mestih; storitve na
področju prometa: javna skladišča, storitve
reklame in ekonomske propagande; gostins-
tvo: druge gostinske storitve: kavarne, krč-
me, točilnice, bari, ipd.; turistično posredo-
vanje: turistične agencije, turistični uradi;
poslovne storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav, knjigovodske storitve, obdelava po-
datkov; storitve v cestnem prometu: posoja-
nje avtomobilov, tovornjakov in avtobusov
brez voznika idr.; menjalniški posli.

Rg-20234
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04509 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ATS, avtotrgovski salon, d.o.o.,
Petrovče, Drešinja vas 46/a pod vložno št.
1/01151/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo dejavnosti in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5342384
Firma: AVTOHIŠA DREV, avtotrgov-

ski salon, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA DREV,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelja: Drev Andreja, Petrovče,

Drešinja vas 46/a, vstop 2. 12. 1989, vložek
814.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drev Martin, Petrovče, Drešinja vas 46/a,
vstop 2. 12. 1989, vložek 814.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na naslednje
dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z
vsemi vrstami živilskega in neživilskega
blaga po nomenklaturi trgovskih strok in
blaga; špediterske storitve; prirejanje sej-
mov in razstav; raziskava trga (marketing);
storitve na področju turizma; turistično po-
sredovanje; menjalniški posli; finančni za-
kup (leasing); dajanje drugih vozil v najem
brez voznika; dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; gostinske storitve prehra-
ne in nastanitve; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; storitve skladiščenja in
prekladanja; dejavnost vozniških šol.

Dejavnost družbe je poslej: storitve na
področju prometa blaga in storitev, od tega:
storitve reklame in ekonomske propagande,
komercialni posli pri uresničevanju funkcij
blaga in storitev, posredništvo, zastopstvo
in agencijski posli na področju prometa bla-
ga in storitev, konsignacijska prodaja blaga,
ki je predmet trgovske dejavnosti družbe,
popravilo in lepljenje avtomobilskih šip, da-
janje v najem vozil brez voznika (rent a
car), storitve vlečne službe, izvajanje avto-
ličarskih, avtokleparskih in mehanskih del;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; proizvodnja avtomobilskih delov z
delom in sredstvi kooperantov; uvoz in iz-
voz neživilskih proizvodov; zastopanje tu-
jih firm v prometu z neživilskimi proizvodi
in konsignacijska prodaja neživilskih proi-
zvodov; trgovina na debelo in drobno z vse-
mi vrstami živilskega in neživilskega blaga

po nomenklaturi trgovskih strok in blaga;
špediterske storitve; prirejanje sejmov in
razstav; raziskava trga (marketing); storitve
na področju turizma; turistično posredova-
nje; menjalniški posli; finančni zakup (lea-
sing); dajanje drugih vozil v najem brez
voznika; dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; gostinske storitve prehrane in
nastanitve; prevoz potnikov in blaga v cest-
nem prometu; storitve skladiščenja in pre-
kladanja; dejavnost vozniških šol.

Rg-20238
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01379 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa KLOPROM, export-import, tr-
govina, proizvodnja z lesom, d.o.o., Gri-
že, Griže 91, pod vložno št. 1/04748/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5685516
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelj: Klovar Adi, Griže, Griže

91, vstop 17. 7. 1992, vložek 1,548.000 SIT.
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20239
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01149 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa V.P.C., Trgovina in zastopanje,
d.o.o., Leskovec 24b, Škofja vas, pod vlož-
no št. 1/03645/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanja osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbe-
nikov, zastopnika, spremembo dejavnosti in
uskladitve s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5665221
Osnovni kapital: 2,323.227 SIT
Ustanovitelja: Šteklič Tamara, izstop 15.

3. 1994; Kožar Katja, Žalec, Stritarjeva 7 in
Šteklič Vito, Škofja vas, Leskovec 24b, oba
vstopila 15. 3. 1993, vložila po 1,161.613,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šteklič Vito, imenovan 15. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5142 Trgovina na debelo
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; 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 ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5244

Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona.

Rg-20248
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01223 z dne 10. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BREMIS, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Velenje, pod vložno št.
1/05031/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbenika,
zastopnika in povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5722080
Sedež: Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 1,543.675 SIT
Ustanovitelja: Breznik Milena, Velenje,

Cesta Františka Foitova 2, vstop 17. 7. 1992,
vložek 663.780 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Breznik Stane, Velenje, Cesta Fran-
tiška Foita 2, vstop 20. 5. 1994, vložek
879.895 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Djordjevič Marija, razrešena 20.
5. 1994; direktor Breznik Stane, imenovan
2. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20255
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01734 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa PAPSO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Radeče, Šolska pot 3, pod vložno št.
1/01256/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo vložkov druž-
benikov, družbene pogodbe in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5578680
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sotlar Ludvik, vložek

1,125.000 SIT in Sotlar Liljana, vložek
375.000 SIT, oba Radeče, Šolska pot 3, oba
vstopila 8. 1. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost družbe se razširi na naslednje
dejavnosti: trgovina z živilskimi in neživil-
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skimi proizvodi vseh trgovskih strok na de-
belo in drobno; embaliranje in priprava za
prodajo živilskih in neživilskih proizvodov;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; finančno svetovanje;
nakup nepremičnin in družb zaradi nadalj-
nje prodaje; posredovanje pri prodaji nepre-
mičnin in družb; neomenjene storitve na po-
dročju prometa; grafična dejavnost; grafič-
ni inženiring: organizacija, posredovanje pri
izdelavi in izdelava tehnologije, postopkov
in naprav na področju grafične dejavnosti;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; špedicija; storitve v cestnem prometu;
prevoz potnikov s taksi avtomobili.

Tako družba opravlja naslednjo dejav-
nost: predelava papirja: papirna konfekcija,
razrez papirja itd.; tiskarske usluge; trgovi-
na z živilskimi in neživilskimi proizvodi
vseh trgovskih strok na debelo in drobno;
embaliranje in priprava za prodajo živilskih
in neživilskih proizvodov; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; finančno svetovanje; nakup nepre-
mičnin in družb zaradi nadaljnje prodaje;
posredovanje pri prodaji nepremičnin in
družb; neomenjene storitve na področju pro-
meta; grafična dejavnost; grafični inženi-
ring: organizacija, posredovanje pri izdela-
vi in izdelava tehnologije, postopkov in na-
prav na področju grafične dejavnosti; pre-
voz blaga in potnikov v cestnem prometu;
špedicija; storitve v cestnem prometu; pre-
voz potnikov s taksi avtomobili.

Rg-20261
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00709 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIRIS, gostinsko in trgovsko
podjetje, d.o.o., Cvetlični hrib 17, Rogaš-
ka Slatina pod vložno št. 1/05659/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membe akta o ustanovitvi d.o.o., povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5796849
Osnovni kapital: 2,579.038 SIT
Ustanoviteljica: Turnšek Lidija, Rogaš-

ka Slatina, Cvetlični hrib 17, vstop 28. 5.
1993, vložek 2,579.038 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-12618
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00404 z dne 13. 3. 1995  pri
subjektu vpisa TRATA, storitve in sveto-
vanje, d.o.o., Celje, Cesta na Dobrovo
35/b, pod vložno št. 1/04225/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega vlož-
ka, spremembo firme, sedeža, zastopnikov,
spremembo družbene pogodbe in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5619912
Firma: TOSCANA, inženiring, proi-

zvodnja, trgovina, d.o.o., Cankarjeva 1,
Celje

Skrajšana firma: TOSCANA, d.o.o.,
Cankarjeva 1, Celje

Sedež: Celje, Cankarjeva 1
Ustanovitelji: Novak Jožef, izstop 5. 4.

1994; Kranjc Edvard, Celje, Janševa ulica
17, vstop 5. 4. 1994, vložek 2.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lah Ivan, Celje,
Malgajeva ulica 2/a, vstop 5. 4. 1994, vlo-
žek 1,400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Czecher Kristina, Rogaška Slatina, Kozjan-
skega odreda 21, vstop 5. 4. 1994, vložek
1.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maz-
zoni Simone, Prato, Via San Javopo 54,
vstop 5. 4. 1994, vložek 800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pugi Pia Maria, Prato,
Via SB Zucca 12, vstop 5. 4. 1994, vložek
800 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Boret-
ti Lorenzo, Prato, Viale F. II Cervi 76, vstop
5. 4. 1994, vložek 800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Pretelli Mario, Quarrata, Via Pa-
rini 24, vstop 5. 4. 1994, vložek 800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Novak Jožef, razrešen 5. 4. 1994;
zastopnica Czecher Kristina, imenovana 5.
4. 1994, zastopa družbo kot direktorica neo-
mejeno; zastopnik Kranjc Edvard, imeno-
van 5. 4. 1994, zastopa družbo kot pomoč-
nik direktorja neomejeno.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; posredniš-
ki, zastopniški, agencijski, komercialni, ko-
misijski, konsignacijski in špediterski posli
na področju prometa blaga in storitev; pre-
voz blaga in potnikov v cestnem prometu;
gostinske storitve nastanitve; gostinske stori-
tve prehrane; druge gostinske storitve; turi-
stična agencija; poslovne storitve; storitve
reklame in ekonomske propagande; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
knjigovodske storitve; drugo projektiranje;
inženiring na področju notranje opreme pro-
storov; raziskovalno-razvojne storitve; proi-
zvodnja električnih strojev in naprav samo-
stojno in v kooperaciji; posredništvo pri na-
kupu in prodaji nepremičnin; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov samostojno
in v kooperaciji; menjalniški posli.

Rg-14093

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04859 z dne 24. 4. 1995  pri
subjektu vpisa Razvojni center R & S, Raz-
voj in svetovanje, Celje, d.o.o., pod vložno
št. 1/02970/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5501059
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Barborič Iztok, izstop 1. 12.

1994; Bukvič Vladimir, Škofja vas, Tumova
8, vstop 1. 12. 1994, vložek 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sagadin Anton,
Celje, Škapinova 11, vstop 1. 12. 1994, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Cvikl Marta, Velenje, Gubčeva 12, vstop
1. 12. 1994; vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Gvajc Zvezdana, Celje,
Erjavčeva 32, vstop 1. 12. 1994; vložek
225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi, tako da se
sedaj glasi: raziskave: prestrukturiranje gos-
podarstva, regionalni razvojni programi, pa-
nožni razvojni projekti, področje podjetniš-
tva in malega gospodarstva, razvojni inže-
niring; ustanavljanje podjetij, inovacije, no-
vi programi, transfer tehnologij, prenos
znanja in izkušenj, izdelava investicijskih
programov, feasibiliti studij, razvojnih pro-
gramov in programov prenove podjetij; eks-
pertno svetovanje, vodenje projektov (razi-
skovalno-razvojnih, organizacijskih, finanč-
nih), razvojno in strateško svetovanje,
vrednotenje podjetij, revizija, finančno sve-
tovanje (inženiring), marketinško svetova-
nje, poslovno svetovanje – ekonomika pod-
jetij, organizacijsko svetovanje, davčno sve-
tovanje, tehnološko svetovanje; trgovinske
storitve; prodaja blaga na debelo vseh tr-
govskih strok; raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja.

Rg-14136
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00580 z dne 29. 3. 1995  pri
subjektu vpisa ETT, projektiranje in iz-
vedba instalacij in trgovina, d.o.o., Celje,
pod vložno št. 1/01040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo sedeža, dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5318289
Sedež: Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Turnšek Janko, Celje, Lo-

krovec 26a, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
nja, trženje in distribucija televizijskih in
radijskih programov.

Dejavnost družbe je naslednja: izdelava
raznovrstnih elektrotehničnih izdelkov; po-
pravilo in vzdrževanje gospodinjskih elek-
tričnih aparatov; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehnič-
nih aparatov in naprav; izdelava in montaža
strelovodov; napeljava in popravilo gradbe-
nih instalacij, od tega: napeljava in popravi-
lo gradbenih instalacij: električne instalaci-
je; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu;
visoka gradnja; trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi vseh trgovskih strok na
debelo in drobno; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; inženiring:
organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objek-
tov; projektiranje – izdelava tehnične doku-
mentacije: za plinske instalacije, za elek-
trične instalacije šibkega in jakega toka, za
kabelske razvodne sisteme za kabelsko te-
levizijo; izdelovanje, montiranje, servisira-
nje, vzdrževanje in popravila plinskih insta-
lacij; izdelovanje, montiranje, servisiranje,
vzdrževanje in popravila kabelskih razvod-
nih sistemov; montiranje anten satelitskih
in zemeljskih programov; proizvodnja, tr-
ženje in distribucija televizijskih in radij-
skih programov.

Rg-14141
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01644 z dne 14. 3. 1995 pod št.
vložka 1/06381/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5846447
Firma: HUDOURNIK IN HUDOUR-

NIK, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.n.o., Ravne 17/a, Šoštanj

Skrajšana firma: HUDOURNIK IN
HUDOURNIK, d.n.o., Ravne 17/a, Šo-
štanj

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Šoštanj, Ravne 17a
Osnovni kapital: 0,00 SIT
Ustanovitelja: Hudournik Irena, Šmart-

no ob Paki, Mali vrh 57/a in Hudournik
Miran, Šoštanj, Ravne 17a, vstopila 28. 4.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hudournik Irena, imenovana 28. 4.
1994, zastopa družbo kot družbenik posa-
mično; zastopnik Hudournik Miran, imeno-
van 28. 4. 1994, zastopa družbo kot družbe-
nik posamično.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno ter v tranzitu živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok; go-
stinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve; turistična agencija; proizvodnja
končnih tekstilnih izdelkov; proizvodnja no-
gavic; izdelovanje raznovrstnih izdelkov;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; posredniški, zastopniški, špediterski, ko-
mercialni, komisijski, agencijski, konsigna-
cijski in skladiščni posli v prometu blaga in
storitev.

Rg-14149
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01178 z dne 24. 3. 1995  pri
subjektu vpisa R.G.R., Gostinsko, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Velenje,
Šaleška 2/b, Velenje, pod vložno št.
1/04213/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z vplačilom denarnih sredstev in iz sred-
stev družbe in spremembo poslovnih dele-
žev družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5647380
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ribič Robert, vložek

884.500 SIT in Ribič Angela, vložek
615.500 SIT, oba iz Velenja, Šaleška 2/b,
vstopila 23. 3. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-16426
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00589 z dne 8. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ZIDAR Celje, gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Celje, pod vlož-
no št. 1/02262/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in vložkov družbe-
nikov, spremembo sedeža, tipa zastopnika
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5434190
Sedež: Celje, Gosposka 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolenc Irena, vstop 14.

11. 1990 in Kolenc Vincenc, vstop 20. 8.
1991, oba iz Celje, Gosposka 27, vložila

po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenc Vincenc, razrešen kot tehnič-
ni direktor 11. 4. 1994 in imenovan kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16425
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00954 z dne 9. 6. 1995  pri
subjektu vpisa RABON LES, proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Ljubno ob Savinji, pod
vložno št. 1/05715/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5786061
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kramer Janez, Ljubno ob

Savinji, Planina 8, vstop 1. 3. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-16427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01453 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GROPIK, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Arja vas 39, Pe-
trovče, pod vložno št. 1/03419/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih dru

bah, spremembo firme, sedeža, uskladi-
tve dejavnosti s SKD, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5561795
Firma: GROPIK, Proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: GROPIK, d.o.o., Celje
Sedež. Celje, Cesta na Ostrožno 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grobelnik Ivan, Celje, Bo-

žičeva 4, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pečnik Tanja, izstop 6. 9. 1993.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gro-
belnik Ivan, razrešen kot zastopnik 31. 10.
1994 ter dne 1. 11. 1994 imenovan za pro-
kurista; zastopnica Grobelnik Irena, ime-
novana 1. 11. 1994, Petrovče, Dobriša vas
69, zastopa družbo kot direktor neomeje-
no.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 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; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
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; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov.

Rg-16428
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01204 dne 27. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ROMIDA, Trgovina in turizem,
d.o.o., Nova cerkev 108, Nova Cerkev, pod
vložno št. 1/02853/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
sedeža ter povečanje kapitala iz sredstev
firme s temile podatki:

Matična št.: 5493722
Firma: ROMIDA, Trgovina in turizem,

d.o.o., Nova Cerkev
Skrajšana firma: ROMIDA, d.o.o., No-

va Cerkev
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žlaus Roman, Strmec pri

Vojniku, Strmec 108, vstop 23. 4. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-16429
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00874 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KONTO, poslovne storitve,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Šmarje pri
Jelšah 51, Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/02133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanja d.o.o. v d.n.o.,
pristopa novega družbenika, spremembo fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5421764
Firma: Habjan in dr. – Konto, poslov-

ne storitve, trgovina in gostinstvo, d.n.o.,
Šmarje pri Jelšah 51, Šmarje pri Jelšah

Skrajšana firma: HABJAN in dr. – Kon-
to, d.n.o., Šmarje pri Jelšah

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Habjan Renata, izstop
21. 4. 1994; Habjan Igor in Habjan Rena-
ta, oba iz Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 15, vstopila 21. 4. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hab-
jan Renata, razrešena kot direktorica 21. 4.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo posamično; družbenik Habjan
Igor, imenovan 21. 4. 1994, ne zastopa druž-
be izvzet od zastopanja.

Rg-16428
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03605 z dne 12. 6. 1995  pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tek-
stilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037468.
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Rg-16430
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04259 z dne 12. 6. 1995  pri
subjektu vpisa GOLD STREET, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob Sotli 12, pod vložno št.
1/01187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, akta o us-
tanovitvi dejavnosti in uskladitve s SKD s
temile podatki:

Matična št.: 5343941
Firma: LADY D, trgovina in storitve,

d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška Slatina
Skrajšana firma: LADY D, d.o.o., Celj-

ska cesta 7, Rogaška Slatina
Sedež: Rogaška Slatina, Celjska cesta

7
Osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanoviteljica: Malus Cvetka, Bistrica

ob Sotli 12, vstop 16. 12. 1989, vložek
1,707.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in 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; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-16431
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00469 z dne 12. 6. 1995  pri
subjektu vpisa AKORD, trgovina, inženi-
ring, marketing, consulting, d.o.o., Vrbno
23, Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/02001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in poslovnega de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5472326
Firma:  ARIDA,  trgovina,  inženiring,

marketing, consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIDA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Artnak Darko, Šentjur,

Vrbno 23, vstop 14. 8. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16432
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03882 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu vpisa BORMAC TRADE, trgovi-
na, zastopanje, d.o.o., Kocbekova 5, Celje
pod vložno št. 1/03201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5584167
Firma: BORMAC TRADE, družba za

trgovsko komercialne storitve, špedicijo
in logistiko, d.o.o., Kocenova 4, Celje

Skrajšana firma: BORMAC TRADE,
d.o.o., Kocenova 4, Celje

Sedež: Celje, Kocenova 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Hlastec Silvo, Celje, Ope-

karniška 12; Frelih Boris, Celje, Bratov Voš-
njakov 3 in Dorič Iztok, Celje, Pohorska 6; vsi
vstopili 23. 10. 1993, vložili po 502.666,67
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-16433
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00385 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ŠELIH, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Sl. Konjice, pod
vložno št. 1/05497/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitve s SKD in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5762774
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šelih Natalija, razrešena 30. 3.
1994; direktor Šelih Jože, imenovan 30. 3.
1994, Slovenske Konjice, Dobrava pri Ko-
njicah 3, zastopa družbo kot direktor neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 6340 Dejavnost drugih promet-
nih agencij; 2222 Drugo tiskarstvo; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa.

Rg-16434
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02589 z dne 9. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠ-
KA – ZDRAVSTVO, d.o.o., zdravstvene
storitve, Zdraviliški trg 9, Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/05499/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z sredstev družbe, spre-
membo firme, dejavnosti družbe in
uskladitve s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5754089
Firma: ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –

ZDRAVSTVO, d.o.o.
Skrajšana firma: Z.R. – ZDRAVSTVO,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zdravilišče Rogaška, hol-

ding, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg
14, vstop 29. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7230 Obdelava
podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 8513
Zobozdravstvena dejavnost; 85122 Specia-
listična ambulantna dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85143 Druge zdravs-
tvene dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Pri šifri dejavnosti 74.12. vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 67.13. le menjalnice.

Rg-16436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03218 z dne 4. 5. 1995  pri
subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE ŽALEC, d.o.o. pod vložno št.
1/00146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5068134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Bratuša Anton, razrešen 30. 6. 1994;
zastopnik Zakonjšek Matjaž, imenovan 1.
7. 1994, Žalec, Vrbje 8, zastopa družbo kot
v.d. direktorja neomejeno, razen pri: pro-
metu z nepremičninami in osnovnimi sreds-
tvi; najemanju posojil, ki niso predvidena s
planom oz. poslovnim načrtom javnega pod-
jetja in pri izbiri podizvajalcev in pogodbah
z njimi, za kar mora obvezno predhodno
dati soglasje ustanovitelj.

Rg-16437
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/01794 z dne 8. 5. 1995  pri subjektu
vpisa AIRCON, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in inženiring, d.o.o., Velenje, Ce-
sta na Vrtače 20, pod vložno št. 1/03240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tve z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža in osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5537738
Firma: AIRCON, podjetje za proizvod-

njo, prodajo in inženiring, Celje, Levsti-
kova 3/a

Skrajšana firma: AIRCON, d.o.o., Ce-
lje, Levstikova 3/a

Sedež: Celje, Levstikova 3/a
Osnovni kapital: 6,743.000 SIT
Ustanovitelj: Gošnjak Alojz, Velenje,

Cesta na Vrtače 20, vstop 6. 12. 1991, vlo-
žek 6,743.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-16438
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01697 z dne 5. 5. 1995  pri
subjektu vpisa M & K SEIBERT, proi-
zvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec,
Cankarjeva 3, pod vložno št. 1/02904/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala z novimi
vložki, poslovnih deležev, družbenikov, fir-
me, sedeža, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5537363
Firma: M & K SEIBERT, zunanja tr-

govina in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: M & K SEIBERT, d.o.o.
Sedež: Griže, Zabukovica 47d
Osnovni kapital: 1,509.810 SIT
Ustanovitelja: Seibert Karl, Žalec, Can-

karjeva 3, vstop 16. 5. 1991, vložek 759.810
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Seibert
Marija, Griže, Zabukovica 47d, vstop 21. 4.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Seibert Marija, imenovana 21. 4.
1994, zastopa družbo kot pomočnica direk-
torja neomejeno.

Rg-16440
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/00950 z dne 5. 5. 1995  pri subjektu
vpisa ZASTOR, zastopanje in posredniš-
tvo, d.o.o., Spodnja Rečica 87, Laško, pod
vložno št. 1/02883/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5514878
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zalokar Anton, Laško,

Spodnja Rečica 87, vstop 20. 5. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16442
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01695 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PREBIL, storitve, trgovi-
na, proizvodnja in računalništvo, d.o.o.,
Kaplja vas 78, Prebold pod vložno št.
1/02818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala z
novimi vložki, poslovnega deleža in firme s
temile podatki:

Matična št.: 549024
Firma: PREBIL, storitve, trgovina,

proizvodnja in računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PREBIL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Skok Milena, Žalec, Čo-

pova 2, vstop 23. 1. 1991, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16443
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00958 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ATRANS, prevozništvo,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Rovt pod Menino 11, Šmartno ob Dreti,
pod vložno št. 1/05769/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom

o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5790093
Osnovni kapital: 1,959.626 SIT
Ustanoviteljica: Štrukelj Andreja, Šmart-

no ob Dreti, Rovt pod Menino 11, vstop 20.
4. 1993, vložek 1,959.626 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-16444
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00852 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ESIKS, Podjetje za eko-
nomsko in davčno svetovanje ter knjigo-
vodske storitve, d.o.o., Zidani most, pod
vložno št. 1/03642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5585813
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gobec Marjan in Gobec

Jolanda, oba iz Zidanega Mosta, Zidani most
28a, vstopila 3. 2. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16445
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01717 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SALCOMP, export-import,
trgovina, d.o.o., Letuš 9a, Šmartno ob Pa-
ki, pod vložno št. 1/04133/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala z novimi vložki, proku-
ro s temile podatki:

Matična št.: 5645425
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Steiner Herbert, Gmund-

Austria, Perau 6, vstop 23. 11. 1993, vložek
1,206.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kameraj Dem, Hohenthurm-Austria, Ho-
henthurm 36, vstop 23. 11. 1993, vložek
301.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bajraktaraj Avni, imenovan 17. 5.
1994, Maribor, Roška cesta 99.

Rg-16446
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00879 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HAI INŽENIRING, d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah 51, Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/00671/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega vložka
in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5288274
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habjan Igor, Šmarje pri Jel-

šah, Šmarje pri Jelšah 51, vstop 30. 5. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Inženiring Rick, d.o.o., izstop 20.
4. 1994.

Rg-16447
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00973 z dne 10. 5. 1995  pri
subjektu vpisa FRANKOCOMMERCE,
podjetje za marketing in trgovino, d.o.o.,

Frankolovo 14 g, Frankolovo, pod vložno
št. 1/04273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve poslovnega deleža ter pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5620007
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pinter Cvetka, Franko-

lovo, Frankolovo 14g, vstop 5. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vodovnik Mirko, izstop 16. 5. 1994.

Rg-16448
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00505 z dne 10. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEFLEX, podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino na debelo in drobno,
uvoz-izvoz in kooperacijo, Celje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/02981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo akta
družbe, povečanje kapitala iz sredstev fir-
me, spremembo firme in skrajšane firme,
zastopnikov in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5514282
Firma: CEFLEX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino na debelo in drobno,
uvoz-izvoz in kooperacijo, d.o.o.

Skrajšana firma: CEFLEX, d.o.o.
Sedež: Celje, Krekov trg 3
Osnovni kapital: 2,899.000 SIT
Ustanovitelj: Cizelj Franc, Celje, Ulica

frankolovskih žrtev 3, vstop 15. 5. 1991,
vložek 2,899.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Orač Tolja, razrešen 5. 4. 1994.

Rg-16449
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04154 z dne 10. 5. 1995  pri
subjektu vpisa VAZI, varnost, zaščita, us-
posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Štore, Železarska cesta 3, pod vlož-
no št. 1/02228/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5432367
Osnovni kapital: 1,902.000 SIT
Ustanovitelj: Šteiner Andrej, Celje, Ljub-

ljanska cesta 56, vstop 3. 9. 1990, vložek
1,902.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16450
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03448 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PRIZMA, d.o.o., Podjetje
za gospodarsko svetovanje in storitveni
inženiring, Velenje, Špeglova 2, pod vlož-
no št. 1/00741/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295203
Firma: PRIZMA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitveni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIZMA, d.o.o.
Dejavnost družbe se razširi za opravljanje

naslednjih dejavnosti: izdelovanje in montaža
rastlinjakov in zimskih vrtov; proizvodnja in
predelava izdelkov iz plastičnih mas.
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Dejavnost družbe je odslej: organizira-
nje in posredovanje pri gradnji kompletnih
gospodarskih in drugih objektov (inženi-
ring); trgovina na debelo in drobno z živili
vseh trgovskih strok in trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki vseh trgov-
skih strok; turistično posredovanje; gospo-
darsko svetovanje; finančne, ekonomske in
tehnične storitve; izdelava, montaža in ser-
visiranje električnih, elektronskih in mehan-
skih aparatov in naprav; izvajanje investi-
cijskih del v tujini, izvajanje poslov medna-
rodne špedicije; izvajanje turističnih poslov
v tujini; organiziranje mednarodnih sejmov;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; izdelovanje in montaža rastli-
njakov in zimskih vrtov; proizvodnja in pre-
delava izdelkov iz plastičnih mas.

Rg-16451
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00977 z dne 10. 5. 1995  pri
subjektu vpisa SAGHAR, trgovina, za-
stopstva in storitve, d.o.o., Žalec, pod vlož-
no št. 1/03506/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembe sede-
ža, dejavnosti, zastopnikov in spremembe
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5578019
Sedež: Žalec, Šlandrov trg 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brinovec Viljana in Bri-

novec Bojan, oba Petrovče, Ruše 3a, vstopi-
la 8. 1. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Brinovec Viljana, razrešena 1. 5.
1994; zastopnik Brinovec Bojan, imenovan
17. 5. 1994, zastopa družbo kot poslovodja
neomejeno.

Dejavnost podjetja se razširi za naslednje
dejavnosti: računovodske in knjigovodske
storitve; finančno in računovodsko svetova-
nje in izdelava računovodskih programov;
izdelava tehnične in tehnološke programske
opreme; izdelava investicijskih programov;
izdelovanje in vzdrževanje računalniško pro-
gramske opreme; prodaja in montaža raču-
nalniške strojne in programske opreme; iz-
delava racionalizacij ter konstrukcijske in
tehnološke dokumentacije na področju infor-
matike; konjereja; turizem in gostinstvo; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok.

Dejavnost družbe je odslej: ekonomske,
organizacijske in marketinške storitve; za-
stopniške, posredniške in komisijske stori-
tve; trgovina na debelo in drobno v nasled-
njih trgovinskih strokah; drogerijski izdel-
ki; tekstilna galanterija in konfekcija; raču-
novodske in knjigovodske storitve; finančno
in računovodsko svetovanje in izdelava ra-
čunovodskih programov; izdelava tehnične
in tehnološke programske opreme; izdelava
investicijskih programov; izdelovanje in
vzdrževanje računalniško programske opre-
me; prodaja in montaža računalniške stroj-
ne in programske opreme; izdelava raciona-
lizacij ter konstrukcijske in tehnološke do-
kumentacije na področju strojnih instalacij;
konjereja; turizem in gostinstvo; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok.

Rg-16452
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01703 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SPOJKA, podjetje za trgo-
vino, posredovanje in servisiranje gasil-
ske opreme, d.o.o., Štore, pod vložno št.
1/02038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5404398
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tržan Marjan, Štore, Pro-

žinska 38, vstop 28. 7. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16453
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03211 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MER, meritve, elektroni-
ka, računalništvo, d.o.o., Slovenske Ko-
njice, Oplotniška 17, pod vložno št.
1/01263/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, dejav-
nosti, osnovnega kapitala, družbenika in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5855535
Firma: MER, meritve, elektronika, ra-

čunalništvo, d.o.o., Slovenske Konjice,
Liptovska 18

Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Jureša Vladimir, Kovše

Alojz in Rasperger Drago, vsi izstopili 30.
6. 1994: Jureša Simon, Slovenske Konjice,
Liptovska 18, vstop 30. 6. 1994, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kovše Alojz, razrešen 31. 5. 1994,
zastopnik Jureša Simon, imenovan 2. 6.
1994, zastopa družbo kot direktor neomeje-
no.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2852
Splošna mehanična dela; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen op.; 3330 Proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;

6420 Telekomunikacije; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-16454
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00840 z dne 5. 5. 1995  pri
subjektu vpisa MEDIACOR, Zdravstveni
turizem, zastopanje, posredovanje, stori-
tve, svetovanje, trgovina, izvoz, uvoz, or-
ganiziranje proizvodnje, d.o.o., Cvetlična
9, Celje, pod vložno št. 1/00902/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, s SKD,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, za-
stopnikov, pooblastil pri posameznem za-
stopniku in družbene pogodbe ter povezo-
vanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5306205
Firma: MEDIACOR, Zdravstveni tu-

rizem, zastopanje, posredovanje, storitve,
svetovanje, trgovina, izvoz, uvoz, organi-
ziranje proizvodnje, d.o.o.

Skrajšana firma: MEDIACOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tasič Janez, Celje, Cvet-

lična 9 in Čretnik Janez, Ponikva, Ponikva
76b, oba vstopila 27. 12. 1989, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Tasič Janez, razrešen kot v.d. direk-
torja 11. 4. 1994 in imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev, zastopnik
Čretnik Janez, imenovan 11. 4. 1994, zasto-
pa družbo kot direktor neomejeno.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 158 Proizvodnja drugih ži-
vil; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2211 Izdajanje knjig; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
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Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6711
Storitve finančnih trgov; 6713 Menjalnice;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-16455
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00063 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa JAVNO KOMUNALNO
PODJETJE ŽALEC, d.o.o., pod vložno št.
1/00146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5068134
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-

konjšek Matjaž, Žalec, Vrbje, razrešen kot
v. d. direktorja 30. 11. 1994 in imenovan
dne 1. 12. 1994 za zastopnika, ki zastopa
družbo kot direktor neomejeno, razen pri:
prometu z nepremičninami in osnovnimi
sredstvi, najemanju posojil, ki niso predvi-
dena s planom oz. poslovnim načrtom jav-
nega podjetja; pri izbiri podizvajalcev in
pogodbah z njimi, za kar mora obvezno
predhodno dati soglasje ustanovitelj.

Rg-16456
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01036 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa JAGOŠI, trgovina in proi-
zvodnja, d.o.o., Celje, pod vložno št.
1/01408/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe ter spre-
membo poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5356083
Sedež: Celje, Babno 20a
Osnovni kapital: 1,933.292,73 SIT
Ustanovitelja: Štampe Rudi, Celje, Za-

grad 97a in Herman Vesna, Celje, Babno
20a, vstopila 5. 3. 1990, vložila po
966.646,37 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-16457
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00556 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MANIX, trgovina, trans-
port in gostinstvo, d.o.o., Celje, Trg okto-
brske revolucije 3, pod vložno št.
1/01471/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala in poslovnih deležev ter družbene
pogodbe – uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5356318
Firma: MANIX, trgovina, transport in

gostinstvo, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: MANIX, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Kocbekova 2
Osnovni kapital: 1,962.503,80 SIT
Ustanovitelja: Maksič Zdravko in Mak-

sič Slavica, oba iz Celja, Kocbekova 6, vsto-
pila 14. 2. 1990, vložila po 981.251,90 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16458
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00130 z dne 9. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOPP, trgovsko podjetje,
d.o.o., Križevec, Stranice 3a, pod  vložno
št. 1/04040/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega vložka in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5647983
Firma: PAGOR, podjetje za promet

blaga in storitev, d.o.o., Velenje, Štante-
tova ulica 11

Skrajšana firma: PAGOR, d.o.o., Vele-
nje, Stantetova ulica 11

Sedež: Velenje, Stantetova ulica 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pogačič Avgust, izstop 30.

12. 1994; Pavlovič Goran, Velenje, Stante-
tova ulica 11, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pogačič Avgust, razrešen 30. 12.
1994; Pavlovič Goran, imenovan 30. 12.
1994, zastopa družbo kot direktor neomeje-
no.

Dejavnost, vpisana 9. 5. 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-16460
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01687 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VRANC, transport, d.o.o.,
Vojnik, pod vložno št. 1/02440/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanov. osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, poslovnega deleža in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5182280
Osnovni kapital: 2,130.546,10 SIT
Ustanovitelja: Vranc Tomaž, Vojnik,

Krožna pot 7, vstop 24. 12. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vranc Jožef, Vojnik, Krožna pot 7, vstop
20. 4. 1994, vložek 2,120.546,10 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vranc Jožef, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo kot direktor neomejeno.

Rg-16461
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01696 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TEVŽ, trgovsko podjetje,
d.o.o., Začret 67, Škofja vas, pod vložno
št. 1/02036/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, poslovnega deleža,
družbenikov, firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5410851
Firma: TEVŽ, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEVŽ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljici: Mirnik Polona, Škofja

vas, Leskovec 22, vstop 15. 3. 1994, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cen-
trih Mina, Škofja vas, Začrt 67, vstop 22. 4.
1994, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Centrih Mina, imenovana 22. 4.
1994, zastopa družbo kot pomočnica direk-
torja neomejeno.

Rg-16462
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00922 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PRIZMA, d.o.o., Podjetje
za gospodarsko svetovanje in storitveni
inženiring, Titovo Velenje, Podkraj 10 N,
pod vložno št. 1/00741/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala iz sredstev družbe, osnov-
nih vložkov in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5295203
Firma. PRIZMA, d.o.o., Podjetje za

gospodarsko svetovanje in storitveni in-
ženiring, Velenje, Špeglova 2

Skrajšana firma: PRIZMA, d.o.o., Ve-
lenje

Sedež: Velenje, Špeglova 2
Osnovni kapital: 2,902.597,20 SIT
Ustanovitelja: Aničić Lino, Pazin, Drš-

čeva 7 in Čanžek Marija, Velenje, Podkraj
10 N, vstopila 23. 19. 1989, vložila po
1,451.298,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čan-
žek Marija, razrešena kot družbenica 22. 3.

1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo neomejeno; Aničić Lino, razre-
šen kot direktor 22. 3. 1994 in imenovan za
pomočnika direktorice, ki zastopa družbo
neomejeno.

Rg-16464
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03101 z dne 5. 5. 1995  pri
subjektu vpisa ROGAŠKI VRELCI, d.d.,
proizvodnja mineralne vode in brezalko-
holnih pijač, Kidričeva 35, Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/02627/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje d.d.
v d.o.o., uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5472598
Firma:  ROGAŠKI  VRELCI,  d.o.o.,

proizvodnja mineralne vode in brezalko-
holnih pijač, Rogaška Slatina

Skrajšana firma: ROGAŠKI VRELCI,
d.o.o., Rogaška Slatina

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.

Rg-16466
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00376 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ČINKI PREVOZI, Podjet-
je za prevozništvo in trgovino, d.o.o., Zi-
dani most, Zidani most 33b, pod vložno št.
1/05370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, dejavnosti ter
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5761018
Firma: ČINKI PREVOZI, Podjetje za

prevozništvo in trgovino, d.o.o., Zidani
most, Zidani most 9

Sedež: Zidani most, Zidani most 9
Osnovni kapital: 3,082.653
Ustanovitelj: Ljubešek Anton, Zidani

most, Zidani most 33b, vstop 3. 9. 1992,
vložek 3,082.653 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

V 5. čl. akta o ustanovitvi družbe z ome-
jeno odgovornostjo se doda nova 4 alinea,
ki glasi: gradbena mehanizacija.

Družba opravlja naslednje dejavnosti:
prevoz blaga v cestnem prometu; posred-
niške storitve na področju prometa blaga in
storitev; trgovina na drobno z živilskimi in
neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok;
trgovina na debelo z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok; gradbe-
na mehanizacija.

Rg-16465
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01820 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BET, zasebna družba za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Celje, pod
vložno št. 1/01076/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5311870
Osnovni kapital: 11,790.000 SIT
Ustanovitelj: Skomina Bojan, Celje, Jen-

kova 18b, vstop 15. 1. 1990, vložek
11,790.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za opravljanje na-
slednje dejavnosti: trgovina na drobno z bla-
gom skupine neživilskih proizvodov.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu z blagom
skupine neživilskih proizvodov; storitve na
področju prometa blaga in storitev in to:
storitve reklame in ekonomske propagande;
neomenjene storitve na področju prometa
blaga, prirejanje sejmov in razstav, zastopa-
nje domačih oseb; turistične storitve; eko-
nomski in finančni inženiring; poslovne sto-
ritve na področju organizacije, računalniš-
tva in informatike; razvoj in izdelava raču-
nalniških aplikacij; predelava plemenitih
kovin in proizvodnje nakita; storitve pri pre-
delavi plemenitih kovin in proizvodnji na-
kita.

Rg-16468
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01168 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INDA, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., Linhartova 18, Celje, pod vlož-
no št. 1/04177/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, družbenika, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novim vložkom s temile podatki:

Matična št.: 5649641
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Svečak Irma, Celje, Čo-

pova 15, vstop 2. 4. 1992, vložek 242.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Trajkovski
Danijel, Celje, Opekarniška 12d, vstop 19.
12. 1994, vložek 1,260.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-16469
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01573 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DOLMI, turizem, trgovi-
na, proizvodnja in svetovanje, d.o.o., Ža-
lec, Šlandrov trg 34, pod vložno št.
1/00833/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo pri zastopni-
kih s temile podatki:

Matična št.: 5303605
Firma: M. B. DOLINAR, turizem, tr-

govina, proizvodnja in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma:  M.  B.  DOLINAR,

d.o.o.
Sedež: Žalec, Šlandrov trg 25
Osnovni kapital: 1,757.000 SIT
Ustanovitelja: Dolinar Borut in Dolinar

Marija, oba Polzela, Ločica 51h, vstopila 4.
12. 1989, vložila po 878.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Doli-
nar Marija, razrešena kot družbenica 21. 4.
1994 in imenovana za direktorico, ki zasto-
pa družbo neomejeno.

Rg-16470
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01210 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PI & GO TRADE, Podjetje
za proizvodnjo, storitve, turizem, zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., Grobelno
111, Grobelno, pod vložno št. 1/03901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala po metodi no-
minalnega kapitala in spremembo poslov-
nih deležev družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5597820
Osnovni kapital: 2,709.162,45 SIT
Ustanovitelja: Pintarič Zdravko, Šentjur,

Miloša Zidanška 10a, vstop 30. 3. 1992,
vložek 2,570.058,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gobec Jože, Grobelno 111, vstop
30. 3. 1992, vložek 139.103,55 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-16472
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00579 z dne 11. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HMELJAR ŽALEC, d.o.o.,
proizvodna in trgovska družba pod vlož-
no št. 1/00771/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, poslovnih deležev
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5309549
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Polak Simona in Polak

Branko, oba iz Žalca, Ložnica 66, vstopila
15. 11. 1989, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-16474
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00648 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PIA, podjetje za avtomati-
zacijo proizvodnje, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje, pod vložno št. 1/03000/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, pristop
družbenika ter povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5511640
Osnovni kapital: 1,644.000 SIT
Ustanovitelji: Razbornik Igor, Velenje,

Goriška 42, vstop 3. 4. 1991, vložek 443.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jerič Pe-
ter, Velenje, Uriskova 2, vstop 3. 4. 1991,
vložek 428.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrabič Albin, Velenje, Pohorski ba-
taljon 21, vstop 3. 4. 1991, vložek 423.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Juhart Ka-
rel, Velenje, Cesta VI/14, vstop 18. 4. 1994,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-16475
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00382 z dne 18. 5. 1995  pri
subjektu vpisa AGROZET, Podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Kozje, pod
vložno št. 1/04986/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podat-
ki:

Matična št.: 5692873
Osnovni kapital: 1,645.845 SIT
Ustanovitelj: Županc Branko, Kozje,

Kozje 144, vstop 27. 8. 1992, vložek
1,645.835 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16477
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00117 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  HMEZAD  EXPORT- IM-

PORT, p.o., Žalec, Vrečarjeva 14, pod
vložno št. 1/00537/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti pod-
jetja in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5150973
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 5111 Po-

sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5551 Storitve menz; 631 Prekla-
danje, skladiščenje.

Rg-16480
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01225 z dne 19. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa A-Ž, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Petrovče, pod vložno št.
1/04242/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5844622
Osnovni kapital: 1,516.500 SIT
Ustanovitelj: Cencelj Jožef, Petrovče,

Petrovče 282, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,516.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16481
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04754 z dne 12. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa RUBEN, trgovina, d.o.o.,
Prevorje, Krivica 40, pod vložno št.
1/06097/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo zastopnika in uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5814006
Firma: RUBEN, poslovne storitve in tr-

govina, družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.)

Skrajšana firma: RUBEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drevenšek Silvester, izstop

15. 12. 1994; Piškur Roman, Ljubljana, Ma-
jaronova 8, vstop 15. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Drevenšek Silvester, razrešen 15.
12. 1994; zastopnik Piškur Roman, imeno-
van 15. 12. 1994, zastopa družbo kot direk-
tor neomejeno.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-

nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debe-
lo z mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5143 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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; 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-
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no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6030 Cevovodni transport; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-16482
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00559 z dne 19. 5. 1995  pri
subjektu vpisa M.A.M., podjetje za mar-
keting, uvoz in izvoz, d.o.o., Celje, Ada-
mičeva 8, pod vložno št. 1/01904/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in dejavnosti, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
zastopnikov in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5396484
Firma: M.A.M., tiskarstvo, marketing,

uvoz-izvoz, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žuntar Milan, Celje, Ada-

mičeva 8, vstop 3. 4. 1990, vložek 1,500.000

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perc An-
drej, izstop 12. 4. 1994 in Ručigaj Matjaž,
izstop 12. 4. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Perc Andrej, razrešen 12. 4. 1994,
zastopnik Ručigaj Matjaž, razrešen 12. 4.
1994.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 221 Založništvo; 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe, 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-16483
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00668 z dne 4. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BISER, Proizvodnja, marke-
ting, inženiring, d.o.o., Velenje, pod vlož-
no št. 1/02932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo družbenika za-
radi prenosa poslovnega deleža, spremem-
bo zastopnika in povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5513251
Osnovni kapital: 1,940.000 SIT
Ustanovitelj: Habek Biserka, izstop 15.

4. 1994; Vrabič Anton, Velenje, Cesta II/1,
vstop 15. 4. 1994, vložek 1,940.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Habek Biserka, razrešena 3. 5.
1994; zastopnik Vrabič Anton, imenovan 3.
5. 1994.

Rg-16487
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01038 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ARKA, zunanja trgovina,
zastopanje, posredovanje, svetovanje in
storitve, d.o.o., Petrovče 277, Petrovče,
pod vložno št. 1/00752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe, spremem-
bo firme in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5298105
Firma: ARKA IMPORT EXPORT, d.o.o.
Skrajšana firma: ARKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 10,212.000 SIT
Ustanovitelja: Šaver Alenka, Petrovče,

Petrovče 277, vstop 30. 10. 1989, vložek
5,106.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Šaver Darjo, Šempeter pri Gorici, Žni-

daršičeva ulica 22, vstop 3. 1. 1991, vlo-
žek 5,105.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Šaver Alenka, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo kot poslovodja neo-
mejeno; zastopnik Šaver Darjo, imenovan
20. 4. 1994, zastopa družbo kot poslovodja
neomejeno.

Rg-16488
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01137 z dne 4. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAMEN, podjetje za obdelavo
kamna in trgovino, d.o.o., Lava 1, Celje,
pod vložno št. 1/01437/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov zaradi prostovoljnega izstopa,
zastopnika in povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5345057
Firma: KAMEN, kamnoseštvo in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ojsteršek Martin, Celje,

Ulica bratov Vodenikov 4, vstop 7. 4. 1990,
vložek 713.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brglez Ivan, izstop 25. 6. 1995; Go-
bec Zdravko, Celje, Kraigherjeva ul. 9,
vstop 27. 6. 1990, vložek 594.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Planinšek Darko,
Celje, Pod lipami 24, vstop 13. 5. 1993,
vložek 50.400 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Klemenčič Stanko, Celje, Nušičeva
ul. 2b, vstop 13. 5. 1993, vložek 87.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Filej Peter,
Celje, Pod kostanji 2, vstop 13. 5. 1993,
vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rančigaj Oto, Gomilsko, Trnava 10c,
vstop 13. 5. 1993, vložek 79.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Skale Emil, Celje,
Kraigherjeva ul. 30, vstop 13. 5. 1993, vlo-
žek 77.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škoflek Janez, Dobrna, Klanc nad Dobrno
87, vstop 13. 5. 1993, vložek 82.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tavčar Albin,
Dutovlje, Dutovlje 159, vstop 13. 5. 1993,
vložek 193.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jezernik Marija, Celje, Škapinova ul.
2, vstop 13. 5. 1993, vložek 49.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štor Franc, iz-
stop 11. 8. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Brglez Ivan, razrešen 25. 6. 1993.

Rg-16489
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00003 z dne 12. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIGRA, d.o.o., proizvodno sto-
ritveno podjetje, Laško pod vložno št.
1/05237/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnika ter akta o ustanovi-
tvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5726972
Firma: LIGRA, d.o.o., proizvodno sto-

ritveno podjetje Laško, Valvazorjev trg 4
Skrajšana firma. LIGRA, d.o.o., Laško,

Valvazorjev trg 4
Sedež: Laško, Valvazorjev trg 4
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Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Ličen Štefanija, Laško,

Poženelova 7, vstop 18. 11. 1992, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Ličen Štefanija, razrešena kot na-
mestnica direktorja 31. 12. 1993 in imeno-
vana za direktorico, ki zastopa družbo neo-
mejeno; zastopnik Ličen Iztok, razrešen 31.
12. 1993.

Rg-16490
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01207 z dne 11. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNIVERZUM TRADE, trgo-
vina in marketing, d.o.o., Šaleška 18, Ve-
lenje pod vložno št. 1/05120/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:

Matična št.: 5705983
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skaza Darko, Nova Cer-

kev, Nova Cerkev 73, vstop 18. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Arh Jože, razrešen 9. 4. 1994.

Rg-16491
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00568 z dne 12. 5. 1995  pri
subjektu  vpisa  UNIPROMET,  Trgovsko
podjetje, d.o.o., Zreče pod vložno št.
1/04929/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5709393
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muhić Šefik, Zreče, Cesta

na Roglo 11/f, vstop 23. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16492
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01254 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SKUPNOST ZAVODOV
OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAV-
NOSTI CELJSKE REGIJE, pod vložno
št. 1/06135/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene za
zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5683122
Oseba, pooblaščena za zastopanje: vodja

skup. Vilč Borislava, Celje, Ljubljanska 54,
razrešena kot v.d. vodja skupnosti dne 23. 6.
1993 in imenovana kot vodja Skupnosti za-
vodov osnovne zdravstvene dejavnosti celj-
ske regije, ki zastopa skupnost neomejeno.

Rg-16493
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01206 z dne 11. 5. 1995  pri
subjektu  vpisa  UNIVERZUM,  trgovsko
podjetje, d.o.o., Žalec, Pernovo 21, pod
vložno št. 1/01030/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje kapitala
iz sredstev družbe, spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5323045
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arh Jože, Žalec, Pernovo

21, vstop 12. 12. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skaza Dar-
ko, izstop 9. 4. 1994.

Rg-16495
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00975 z dne 9. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TERGLAV, izdelava tračnih
žag in žagarstvo, d.o.o., Tabor 44, Tabor,
pod vložno št. 1/03932/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benikov zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, povečanje osnovnega kapitala z novim
vložkom, spremembo firme, zastopnikov ter
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5617294
Firma. TERGLAV, inženiring in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: TERGLAV, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,630.000 SIT
Ustanovitelj: Terglav Ivan, izstop 12. 5.

1994; Terglav Janez, izstop 12. 5. 1994;
Terglav Peter, Tabor, Tabor 44, vstop 12. 5.
1994, vložek 1,630.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Terglav Ivan, razrešen 12. 5. 1994;
zastopnik Terglav Janez, razrešen 12. 5.
1994, Terglav Peter, razrešen kot pomočnik
direktorja dne 16. 5. 1995 in 17. 5. 1995
imenovan za poslovodjo, ki zastopa družbo
neomejeno; zastopnica Lešnik Anita, ime-
novana 17. 5. 1994, Žalec, Vrbje 87/a, za-
stopa družbo kot poslovodja neomejeno.

Rg-16497
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02916 z dne 16. 5. 1995  pri
subjektu vpisa AVIA COMMERCE, po-
sredništvo, uvoz-izvoz, računalništvo in
zastopstvo, d.o.o., Velenje, pod vložno št.
1/03485/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbene pogodbe in us-
kladitve z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in z novimi vložki ter spremem-
bo dejavnosti podjetja s temile podatki:

Matična št.: 5563879
Osnovni kapital: 1,577.931 SIT
Ustanovitelja: Kos Andrej, Ljubljana

Moste, Kvedrova 13, vstop 29. 10. 1991,
vložek 1,104.551 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kos Janez, Velenje, Škale 177,
vstop 29. 10. 1991, vložek 473.380 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se v celoti spremeni in na no-
vo glasi: proizvodnja in prodaja blaga za
široko porabo in drugih kovinskih izdelkov,
doma in v tujini; proizvodnja in prodaja
žaganega lesa in plošč, doma in v tujini;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev, doma in v tujini; razvojne stori-
tve na področju računalništva ter računal-
niška obdelava podatkov, doma in v tujini;
gospodarsko svetovanje, doma in v tujini;
ekonomske in organizacijske storitve, doma
in v tujini; posojanje in oddajanje v uporabo
počitniških objektov, plovil in ostalih pred-
metov za oddih in rekreacijo; opravljanje
menjalniških poslov, doma in v tujini; trgo-

vina na drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok; prodaja iz kon-
signacijskega skladišča neživilskih proizvo-
dov vseh trgovinskih strok; pridobivanje in
odstopanje pravice industrijske lastnine ter
znanja in izkušenj v tujini.

Rg-16499
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01212 z dne 12. 5. 1995  pri
subjektu  vpisa  BDV,  storitve,  trgovina,
d.o.o., pod vložno št. 1/04143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo sedeža, skrajšane firme, dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in spremembo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5639204
Skrajšana firma: BDV, d.o.o., Šoštanj
Sedež: Šoštanj, Levstikova 15
Osnovni kapital: 2,229.312 SIT
Ustanovitelja: Čas Bernard, Velenje, Uri-

skova 30, vstop 27. 3. 1992, vložek
2,029.312 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čas Vilijem, Velenje, Uriskova 30, vstop
20. 4. 1994, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi in se sedaj glasi:
leasing prodaja premičnin in nepremičnin;
menjalniški posli; storitve reklame in eko-
nomske propagande; špediterske storitve;
gostinske storitve (krmče, gostilne, bifeji);
instalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; proizvodnja električnih strojev in apa-
ratov; rent-a-car; prevoz blaga in potnikov
v cestnem prometu; čiščenje in vzdrževanje
poslovnih prostorov, objektov in okolice;
računovodske storitve; storitve fotokopira-
nja in razmnoževanja; proizvodnja izdelkov
in pločevine in reprodukcijskega materiala;
proizvodnja litih, kovanih in stiskanih iz-
delkov; prirejanje sejmov in razstav; popra-
vilo in vzdrževanje vseh vrst vozil; montaža
in proizvodnja alarmnih naprav in dodatnih
delov v vozilih; montaža avdio naprav v
vozila; storitve meritev instalacij in elektro
naprav; izdelava in projektiranje elektro,
strelovodnih, toplovodnih, vodovodnih, ele-
ktronskih aparatov; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di vseh trgovskih strok; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev; izdelo-
vanje raznih elektrotehničnih izdelkov; po-
pravilo in vzdrževanje električnih hišnih
aparatov, radioaparatov, televizijskih in te-
lefonskih aparatov in naprav, električnih
strojev in ostalih elektro aparatov in naprav.

Rg-16500
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03232 z dne 17. 5. 1995  pri
subjektu vpisa GIMNAZIJA CELJE, p.o.,
Celje,  Kajuhova  2,  pod  vložno  št.
1/00066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena s temile podatki:

Matična št.: 5084717
Firma: I. GIMNAZIJA V CELJU.

Rg-16501
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01467 z dne 16. 5. 1995  pri
subjektu vpisa NOVICE, založniško pod-
jetje, d.o.o., Mestni trg 9, Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/04731/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča uskladitve z za-
konom o gospodarskih družbah in SKD, po-
večanje osnovnega kapitala in spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5735521
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Bezenšek Vili, izstop 30.

6. 1993; Penič Tomo, Slovenske Konjice,
Vinogradna 38a, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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; 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; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 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.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-

vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve.

Rg-16503
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00202 z dne 16. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06397/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890292
Firma: JOŠT & MALGAJ, trgovina in

proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana  firma:  JOŠT  &  MALGAJ,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šentjur, Šentjur
Ustanovitelja: Jošt Silvester, Šentjur,

Krajnčica 16, vstop 20. 3. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; Mal-
gaj Damjan, Celje, Ulica Frankolovskih žr-
tev 1a, vstop 20. 3. 1995, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Jošt Silvester, imenovan 20. 3. 1995,
zastopa družbo kot družbenik posamično;
družbenik Malgaj Damjan, imenovan 20. 3.
1995, zastopa družbo kot družbenik posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov,
d.n.;1830 Strojenje in dodelava krzna; proi-
zvodnja krznenih izdelkov; 1930 Proizvod-
nja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov, 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
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Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami, in
gradbenim materialom; 5248 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 zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav.

Rg-16504
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04528 z dne 23. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06097/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5814006001
Firma: RUBEN, poslovne storitve in tr-

govina, d.o.o., Prevorje, Podružnica Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  RUBEN,  d.o.o.,  Po-
družnica Ljubljana

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Trzin, Mengeš, Blatnica 1
Ustanovitelj: RUBEN, poslovne storitve

in trgovina, d.o.o., Prevorje, Krivica 40,
vstop 15. 12. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Piškur Roman, imenovan 15. 12.
1994, Ljubljana, Majaronova 8, zastopa kot
direktor družbe brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na

debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 5248 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6030 Cevovodni transport; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-16506
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01221 z dne 25. 5. 1995  pri
subjektu vpisa VODIFLOR, trgovina na
debelo in drobno neživilskih proizvodov,
d.o.o., Vojnik, Celjska 19, pod vložno št.
1/00718/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5403103
Osnovni kapital: 1,625.120 SIT
Ustanovitelj: Vodišek Drago, Vojnik,

Celjska cesta 19, vstop 12. 11. 1989, vložek
1,625.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16507
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/04176 z dne 25. 5. 1995  pri subjektu
vpisa OSOLE, Podjetje za trgovino in sve-
tovanje, d.o.o., Celje, Maistrova 8, pod
vložno št. 1/03933/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, sede-
ža, družbenikov, dejavnosti in uskladitev s
SKD ter povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5904056
Firma: ATKA MG, podjetje za prede-

lavo in prodajo naravnih in umetnih kam-
nov, d.o.o., Celje

Skrajšana firma: ATKA MG, d.o.o., Ce-
lje

Sedež: Celje, Prešernova 23
Osnovni kapital: 2,195.000 SIT
Ustanovitelj: Osole Jernej, izstop 28. 12.

1994; ATKA, podjetje za tržne komunikaci-
je, d.o.o., Celje, Gosposka 13, vstop 28. 12.
1994, vložek 2,195.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Osole Jernej, razrešen 28. 12. 1994;
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zastopnik Cizej Bernard, imenovan 28. 12.
1994, Celje, Milčinskega 8, zastopa družbo
kot direktor neomejeno; zastopnik Šrot Sreč-
ko, imenovan 28. 12. 1994, Celje, Gosposka
13, zastopa družbo kot direktor neomejeno.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 4545
Druga zaključna gradbena dela.

Rg-16508
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01167 z dne 31. 5. 1995  pri
subjektu vpisa MAJABO, podjetje za tr-
govinsko, prometno, storitveno in proi-
zvodno dejavnost, d.o.o., Celje, Stanetova
17, pod vložno št. 1/00838/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo naziva zastopnika in poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5333008
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Ploj Bojan, Celje, Stane-

tova ulica 17, vstop 14. 12. 1989, vložek
776.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ploj Majda, Celje, Šaranovičeva ulica 9,
vstop 14. 12. 1989, vložek 726.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16509
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/1720 z dne 9. 5. 1995  pri subjektu
vpisa ELEX, intelektualne storitve in tr-
govina, d.o.o., Šentjur, Dušana Kvedra
33, pod vložno št. 1/01258/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitve z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5852994
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovšek Zvonko, Šentjur,

Dušana Kvedra 33, vstop 9. 1. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16511
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00332 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ALMA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Teharje 62, Teharje, pod vložno št.
1/05925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti, druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5868866
Firma: EPROMAR, računalniški inže-

niring in marketing, d.o.o., Celje, Košni-
ca 27

Skrajšana  firma:  EPROMAR,  d.o.o.,
Celje, Košnica 27

Sedež: Celje, Košnica 27
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelj: Hedžet Alenka, izstop 11.

10. 1994; Plaznik Janko, Celje, Košnica 27,
vstop 11. 10. 1994, vložek 1,605.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Hedžet Alenka, razrešena 11. 10.
1994; zastopnik Plaznik Janko, imenovan
11. 10. 1994, zastopa družbo kot direktor
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5112 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina 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; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5248 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Odelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-

ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12. razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-16512
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00015 z dne 4. 5. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  GRAF,  Davčno  svetovanje,
d.o.o., Prebold, pod vložno št. 1/02218/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, dejavnosti po SKD, spre-
membo zastopnika in spremembo ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5443709
Ustanovitelja: Praprotnik Ana, izstop 30.

12. 1994; Praprotnik Primož in Praprotnik
Urban, oba iz Prebolda, Reška cesta 49,
vstopila 30. 12. 1994, vložila po 950.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Praprotnik Ana, razrešena 29. 12.
1994; zastopnik Praprotnik Urban, imeno-
van 29. 12. 1994, zastopa družbo kot direk-
tor neomejeno:

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1995: 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 6713 le menjal-
nice in zastavljalnice; pri dejavnosti pod
šifro 7412 razen revizijske dejavnosti.

Rg-16514
Okrožno sodišče v Celju je s skle-

pom Srg št. 94/03708 z dne 10. 5. 1995
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
ŠMARTNO VELENJE, Velenje, Kidriče-
va 19 pod vložno št. 1/05072/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ime-
na, osebe pooblaščene za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5088232
Firma. CENTER ZA VZGOJO, IZO-

BRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE,
VELENJE

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
vačič Marija, Velenje, Kardeljev trg, razre-
šena kot v.d. ravnateljica 4. 2. 1993 in dne
5. 2. 1993 imenovana za ravnateljico, ki
zastopa zavod neomejeno.

Rg-16516
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00945 z dne 29. 5. 1995  pri
subjektu  vpisa  KHODARY,  trgovsko  in
storitveno  podjetje,  d.o.o.,  Tabor,  pod
vložno št. 1/02045/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki s temile podat-
ki:

Matična št.: 5413842
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Khodary Ali Eisa, Tabor,

Tabor 15, vstop 25. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-16517
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/01188 z dne 22. 5. 1995  pri subjektu
vpisa I ART, izdelava in opravljanje eko-
nomsko propagandnih storitev, d.o.o.,
Šentjur, Pešnica 19 pod vložno št.
1/05752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi od-
svojitve poslovnega deleža, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo dejavnosti ter zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5828856
Osnovni kapital: 1,756.704 SIT
Ustanovitelja: Vrečko Ivan, vstop 10. 2.

1994 in Vrečko Danica, vstop 10. 5. 1994,
oba iz Šentjurja, Pešnica 19, vložila po
878.352 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vrečko Ivan, razrešen 10. 5. 1994;
zastopnica Vrečko Urška, imenovana 10. 5.
1994, Šentjur, Pešnica 19, zastopa družbo
kot direktorica neomejeno.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno ter v tranzitu živilskih in neživilskih
proizvodov vseh trgovskih strok; posred-
niški, komercialni, zastopniški, komisijski,
agencijski, konsignacijski, špediterski in
skladiščni posli v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; industrijsko oblikovanje in design;
organizacija kulturnih, zabavnih in glasbe-
nih prireditev; gostinske storitve prehrane;
druge gostinske storitve; notranje opremlja-
nje prostorov; svetovanje na področju izde-
lave in uporabe propagandnih sporočil; uok-
virjanje slik, ogledal, posterjev in gobeli-
nov; proizvodnja reklamnih izdelkov iz le-
sa, kamna, stekla, gume, plastike, umetnih
mas, usnja, kovine, papirja in blaga.

Rg-16518
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03578 z dne 25. 5. 1995 pod št.
vložka 1/01334/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice, po-
slovne deleže, družbenike in uskladitve z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5829682001
Firma: MA EKSKLUZIV, storitve na

področju športa in prireditev, d.o.o., Po-
družnica Ljubljana

Skrajšana  firma:  MA  EKSKLUZIV,
d.o.o. – Podružnica Ljubljana

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Miheličeva 14
Ustanovitelj: MA EKSKLUZIV, storitve

na področju športa in prireditev, d.o.o., Ce-
lje, Dečkova 1, vstop 22. 12. 1994, odgo-
vornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Marguč Ernest, imenovan 22. 12.
1994, Celje, zastopa podružnico kot poslo-
vodja neomejeno; zastopnica Čadež Ivana,
Cervigniano, Udine, Via Julija Augusta 6,
imenovana 22. 12. 1994, zastopa podružni-
co kot poslovodja neomejeno.

Dejavnost podružnice je: komercialni
posli v uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev; posredništvo na področju pro-
meta blaga in storitev; druge gostinske sto-

ritve; organiziranje športno rekreativnih de-
javnosti; trgovina na debelo in drobno neži-
vilskih proizvodov vseh trgovskih strok; or-
ganizacija kulturno umetniških in zabavnih
prireditev.

Rg-16519
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03164 z dne 26. 5. 1995  pri
subjektu vpisa Ljudska banka, d.d. pod
vložno št. 1/02915/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5496527
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: član

uprave Rihard Vide, razrešen 11. 5. 1994;
član uprave Rinc Danijel, razrešen 31. 5.
1994; Rihard Vide, Ljubljana, Švabičeva 7,
razrešen 11. 5. 1994 in ponovno imenovan
za člana uprave, ki zastopa banko kot član
poslovodstva kolektivno skupaj z drugim
članom poslovodstva, neomejeno; član upra-
ve Koch Anton, Dunaj, Rottstrasse 14/5,
imenovan 11. 5. 1994, zastopa banko kot
član poslovodstva kolektivno skupaj s pred-
sedujočim neomejeno.

Rg-16522
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03834 z dne 25. 5. 1995  pri
subjektu vpisa AVTO KNEZ, trgovina
in storitve, d.o.o., Velenje, pod vložno št.
1/03441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
be dejavnosti in uskladitve s SKD ter spre-
membe družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5862973
Firma:  AVTO  DOM  IN,  trgovina  in

storitve, d.o.o., Velenje, Cesta talcev 28
Skrajšana  firma:  AVTO  DOM  IN,

d.o.o., Velenje, Cesta talcev 28
Osnovni kapital: 48,844.792 SIT
Ustanovitelja: Knez Marjetka, Slovenj

Gradec, Šmartno pri Slovenj Gradcu 272,
vstop 12. 11. 1991, vložek 4.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Knez Stanislav, Pod-
gorje, Spodnji Razbor 12, vstop 9. 12. 1994,
vložek 48,840.792 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 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); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-16523
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03586 z dne 15. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06395/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 5869528
Firma: GRADIŠNIK M & A, intelek-

tualne storitve, d.o.o., Celje, Malgajeva 2
Skrajšana firma: GRADIŠNIK M & A,

d.o.o., Celje, Malgajeva 2
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Celje, Malgajeva 2
Osnovni kapital: 2,358.920 SIT
Ustanovitelja: Gradišnik Metka in Gra-

dišnik Alek, oba iz Celja, Malgajeva ulica
2, vstopila 2. 7. 1994, vložila po 1,179.460
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Gradišnik Alek, imenovan 2. 7.
1994, zastopa družbo kot direktor neomeje-
no; zastopnica Gradišnik Metka, imenovana
2. 7. 1994, zastopa družbo kot direktorica
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 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; 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; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
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plačilo ali po pogodbi; 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; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-16524
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00923 z dne 8. 6. 1995  pri
subjektu vpisa TRGOŠPED, transport, tr-
govina, špedicija, d.o.o., Vodruž 2, Šent-
jur pri Celju pod vložno št. 1/02170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in spremembo poslovnih deležev s
temile podatki:

Matična št.: 5422264
Osnovni kapital: 1,671.000 SIT
Ustanovitelji: Kumperger Anton, Celje,

Čopova 23; Zupanc Jože, Šentjur pri Celju,
Vodruž 2 in Vrečko Drago, Štore, Cvetke
Jerin 1, vstopili 2. 9. 1990, vložili po
557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-16525
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01238 z dne 8. 6. 1995  pri sub-
jektu  vpisa  KOMI  TRADE,  Trgovina,
d.o.o., Titova 57, Laško pod vložno št.
1/03784/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembe poslovnih deležev in uskladitve
dejavnosti s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5586003
Osnovni kapital: 2,671.663 SIT
Ustanovitelji: Rogač Marjan, Laško, Po-

ženelova 5, vstop 2. 3. 1992, vložek 632.215
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rogač Da-
rinka, Laško, Poženelova 5, vstop 2. 3. 1992,
vložek 2,039.288 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Brulc Frančiška, Laško, Titova 57,
vstop 2. 3. 1992, vložek 160 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov;
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; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Pri šifri dejavnosti 74.12. vse razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-16526
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01345 z dne 9. 6. 1995  pri
subjektu vpisa EKONOM, svetovalne, ra-
čunovodske in knjigovodske storitve,
d.o.o., Radeče pod vložno št. 1/02888/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembe
družbenikov, zastopnika in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 55151297
Osnovni kapital: 1,503.038 SIT
Ustanovitelji: Kavšek Karel in Kavšek

Vida, oba iz Radeč, Na Dobravo 9, vstopila
3. 5. 1991, vložila po 416.519 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kavšek Drago in
Kavšek Damjan, oba iz Radeč, Na Dobravo
9, vstopila 21. 4. 1994, vložila po 335.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kavšek Karel, razrešen 21. 4. 1994,
direktor Kavšek Drago, imenovan 21. 4.
1994.

Rg-16529
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01195 z dne 19. 5. 1995  pri
subjektu vpisa MIKRONA, d.o.o., Podjet-
je za računalniški inženiring, Zidani most,
Zidani most 32a pod vložno št. 1/05030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditve z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
ter družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5711053
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Peterkovič Franc, Zidani

Most, Zidani most 29, vstop 25. 11. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmoževanje računalniških
zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 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; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški prevoz; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraže-
vanje.

Pri šifri dejavnosti J 67.13 le menjalnice
in zastavljalnice ter pri K 74.12 razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-16530
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03412 z dne 8. 5. 1995  pri sub-
jektu vpisa ROGAŠKI VRELCI, d.o.o.,
proizvodnja mineralne vode in brezalko-
holnih pijač, Rogaška Slatina pod vložno
št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pri zastopniku s temile
podatki:
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Matična št.: 5472598
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Kolar Božidar, Rogaška Slatina,
Stritarjeva 13, zastopa družbo kot direktor
neomejeno.

Rg-16531
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00103 z dne 17. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06399/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889189
Firma: WACHTER & Co., proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  WACHTER  &  Co.,

d.o.o., Slov. Konjice
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenske Konjice, Dobrava 62
Osnovni kapital: 2,780.500 SIT
Ustanovitelj: Jevšenak Karel, Goppin-

gen, Babenberg Str. 6/5, vstop 28. 11. 1994,
vložek 2,780.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jevšenak Karel, Goppingen, Baben-
berg Str. 6/5, vstop 28. 11. 1994, zastopa
družbo kot direktor neomejeno.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-16532
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00357 z dne 17. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06398/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900212
Firma: Pekarna in trgovina Cevzar in

hči, d.n.o., Gornji Grad, Attemsov trg 15
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Gornji Grad, Attemsov trg 15
Ustanovitelja: Cevzar Ivan in Cevzar Mi-

lena, oba iz Gornjega Grada, Attemsov trg
15, vstopila 10. 4. 1995, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbe-
nik Cevzar Ivan, imenovan 10. 4. 1995, zasto-
pa družbo kot družbenik posamično; družbe-
nica Cevzar Milena, imenovana 10. 4. 1995,
zastopa družbo kot družbenica posamično.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 6024 Cestni to-
vorni promet; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-16533
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00316 z dne 18. 5. 1995 pod št.
vložka 1/06401/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev gospodarskega in-
teresnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5899923
Firma: SAVINJAPROJEKT, gospodar-

sko interesno združenje
Skrajšana firma: SAVINJAPROJEKT-

GIZ
Pravno org. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Žalec, Novo Celje 9
Ustanovitelji: IKO – Korent Ivan, s.p.,

Projektiranje, svetovanje, nadzdor, Žalec,
Savinjska cesta 25; Stanislav Mesarec, s.p.,
svetovanje in nadzor, Celje, Čopova 3, PNG
Gorazd Pulko, s.p., Žalec, Novo Celje 9 in
PIN Studio - Franc Zelko, s.p., Petrovče,
Kasaze 69d, vsi vstopili 7. 4. 1995, odgo-
vornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Korent Ivan, imenovan 7. 4. 1995,
zastopa družbo kot direktor neomejeno.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1995: 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 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-16537
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02633 z dne 31. 5. 1995  pri
subjektu vpisa B. B. TRANSPORT, d.o.o.,
prevozniško podjetje, Goriška 6, Celje,

pod vložno št. 1/06232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka zaradi odsvojitve poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5828392
Ustanovitelj: Brenko Dušan, izstop 1. 3.

1995; Razdevšek Terezija, Žalec, Florjana
Pohlina 4, vstop 1. 3. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16539
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01183 z dne 1. 6. 1995  pri sub-
jektu vpisa VALKOM, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Štore, pod vložno
št. 1/05586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la družbe z novimi vložki ter spremembo
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5766656
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valner Franc, Štore, Kom-

pole 72, vstop 25. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16541
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00948 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ORF ART, oblikovanje, ra-
čunalništvo, fotografija, d.o.o., Celje, pod
vložno št. 1/01284/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5345081
Osnovni kapital: 1,505.100 SIT
Ustanovitelja: Udovč Miran, Celje, Tru-

barjeva 53/a, vstop 23. 1. 1990, vložek
752.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jeraj Peter, Vojnik, Žlavsova 7, vstop 9. 8.
1993, vložek 752.550 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-16542
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00620 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ARTES, računalniška av-
tomatizacija tehnoloških sistemov, d.o.o.,
Velenje,  Efenkova  61  pod  vložno  št.
1/04356/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbene pogodbe, po-
večanja osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be ter spremembe družbenika zaradi odsvo-
jitve poslovnega vložka in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5627559
Osnovni kapital: 1,566.851,66 SIT
Ustanovitelji: Budnjo Enver, Sarajevo,

Đerdapska 128, vstop 28. 5. 1992, vložek
575.817,99 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tepej Stane, Velenje, Škale 83/g, vstop
28. 5. 1992, vložek 372.127,28 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Radjen Aleksander,
Sarajevo, Lovčenska 51, vstop 28. 5. 1992,
vložek 209.453,21 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ćorović Vladimir, Sarajevo, VI.
proleterske brigade 16, vstop 28. 5. 1992,
vložek 309.453,21 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Peljto Haso, izstop 15. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Budnjo Enver, razrešen 15. 4. 1994;
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direktorica Mitrovič Gabriela, Velenje,
Stantetova ulica 19, imenovana 15. 4. 1994,
zastopa družbo kot direktorica neomejeno.

Rg-16543
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/00362 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu  vpisa  ATLAS  EXPORT-IM-
PORT,  d.o.o.,  Celje  pod  vložno  št.
1/02259/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitve s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5452953
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 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; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja.

Rg-16544
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03917 z dne 22. 5. 1995  pri
subjektu vpisa FINIS, finance, organiza-
cijske storitve, vrednotenje, svetovanje,
inženiring, d.o.o., Pucova 1, Celje, pod
vložno št. 1/03549/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev zaradi odsvojitve deležev, spre-
membo osnovnega kapitala z novimi vložki

in iz sredstev družbe, firme, sedeža, zastop-
nika in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5578914
Firma: FINIS, revizijska družba, d.o.o.,

Celje
Sedež: Celje, Mariborska 81
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Zimšek Nikolaj, izstop

14. 12. 1994; Jeraša Blanka, Celje, Tumova
9, vstop 14. 12. 1994, vložek 1,410.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hočevar Tatja-
na, Celje, C. na Dobrovo 89, vstop 14. 12.
1994, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zimšek Nikolaj, razrešen 14. 12.
1994; zastopnica Jeraša Blanka, imenovana
14. 12. 1994, zastopa družbo kot direktorica
neomejeno.

Dosedanja dejavnost se spremeni tako,
da se odslej glasi: revidiranje računovod-
skih izkazov; storitve s področja računo-
vodstva; storitve s področja finančnega po-
slovanja; storitve s področja analiz, organi-
zacije ter kontrole poslovnih funkcij; druge
storitve, pomembne za poslovanje pravnih
oseb: preizkušanje in ocenjevanje poslova-
nja, organiziranosti poslovnih funkcij, na-
čin poslovnega odločanja in delovanja in-
formacijskih sistemov.

Rg-16545
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/00335 z dne 19. 5. 1995  pri
subjektu vpisa FAMIS, servis prevoznih
sredstev, d.o.o., Stopnik 30, Vransko, pod
vložno št. 1/05899/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5800714
Dejavnost družbe se dopolni s: komisij-

sko prodajo.
Dejavnost družbe je odslej: visoka grad-

nja; instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; inženiring na področju gradbeniš-
tva; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih
strok; zastopanje in posredovanje v prome-
tu blaga in storitev; finančne storitve: me-
njalniški posli; storitve na področju prome-
ta; prevoz blaga in potnikov v cestnem pro-
metu; raziskovalne in razvojne storitve v
gospodarskih dejavnostih; kovinsko prede-
lovalna dejavnost; proizvodnja končnih tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja končnih lese-
nih predmetov; proizvodnja predmetov iz
usnja in gume; proizvodnja delov in pribora
za motorna vozila; predelava plastičnih mas;
kmetijska proizvodnja; obrtne storitve in po-
pravila; gostinstvo: bistroji, točilnice, ka-
varne; turistični uradi; komisijska prodaja.

Rg-16546
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/02897 z dne 1. 5. 1995  pri sub-
jektu vpisa SVERICOM, podjetje za gra-
fično in založniško dejavnost, Titovo Ve-
lenje, Tavčarjeva 9, d.o.o. pod vložno št.
1/01399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja, osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5373379
Firma: SVERICOM, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SVERICOM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.815,67 SIT
Ustanovitelja: Hudarin Alojz, Velenje,

Kardeljev trg 1, vstop 11. 12. 1989, vložek
1,204.565,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hudarin Tjaša, Velenje, Kardeljev trg
1, vstop 9. 5. 1994, vložek 298.250 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost družbe se razširi z:
drugo izobraževanje; turistično agencijske
storitve: agencije in uradi; leasing; storitve
reklam in ekonomske propagande: storitve
raziskovanja trga, ekonomska propaganda,
in reklama, realizacija propagandnih načrtov
in druge storitve v zvezi s temi posli: pripra-
va in predstavljanje plakatov in reklamnih
panojev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev.

Dejavnost družbe odslej v celoti glasi:
grafična dejavnost, založniška dejavnost,
prirejanje sejmov in razstav; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok; drugo izo-
braževanje; turistično agencijske storitve:
agencije in uradi; leasing; storitve reklame
in ekonomske propagande: storitve razisko-
vanja trga, ekonomska propaganda in rekla-
ma, realizacija propagandnih načrtov ter
druge storitve v zvezi s temi posli: priprava
in predstavljanje plakatov in reklamnih pa-
nojev; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev.

Rg-16547
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02196 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu vpisa AMR, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Žalec, Oničeva 3 pod vložno št.
1/01495/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov in njiho-
vih poslovnih deležev, osnovnega kapitala
z novimi vložki, dejavnosti, zastopnikov in
družbenene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5373778
Osnovni kapital: 3,268.258 SIT
Ustanovitelji: Pur Aleksander, vložek

10.000 SIT, vstop 4. 4. 1990; Pur Rudolf,
vložek 1,624.129 SIT, vstop 4. 4. 1990; Pur
Darja, vložek 1,624.129 SIT, vstop 25. 5.
1994; Pur Dimitrij, vložek 10.000 SIT, vstop
25. 5. 1994; vsi iz Žalca, Oničeva 3, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pur Aleksander, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo kot poslovodja posa-
mično in neomejeno; direktor Pur Rudolf,
imenovan 25. 5. 1994, zastopa družbo kot
poslovodja posamično in neomejeno; direk-
torica Pur Darja, imenovana 25. 5. 1994,
zastopa družbo kot poslovodja posamično
in neomejeno; direktor Pur Dimitrij, imeno-
van 25. 5. 1994, zastopa družbo kot poslo-
vodja posamično in neomejeno.

Dejavnost družbe se razširi za: trgovina
s pomožnimi zdravilnimi sredstvi na debelo
in drobno.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno živilskih in neživilskih proi-
zvodov vseh trgovskih strok; prevoz blaga v
cestnem prometu; gostinstvo: prenočišča,
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prehrana in pijača; turistična agencija; proi-
zvodnja končnih tekstilnih izdelkov: perila,
oblačil; izdelava usnjenih in galanterijskih
izdelkov ter modnih dodatkov; računalniški
in elektro inženiring; trgovina s pomožnimi
zdravilnimi sredstvi na debelo in drobno.

Rg-16548
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/00924 z dne 7. 6. 1995  pri
subjektu  vpisa  EUROSTIL,  podjetje  za
gradbene, komunalne in obrtne storitve,
d.o.o., Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/02154/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, poslovnih deležev in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415870
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kropušek Alojz, Šentjur

pri Celju, Pešnica 5, vstop 15. 8. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Salobir Zdravko, Štore, Prožinska vas
57b, vstop 15. 8. 1990, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z: trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi proizvodi; prevoz
blaga v cestnem prometu.

Dejavnost odslej glasi: urejanje in čišče-
nje parkov, zelenic in rekreacijskih površin;
pranje, čiščenje in barvanje perila in obla-
čil; čiščenje in urejanje poslovnih in stano-
vanjskih površin; proizvodnja lesene emba-
laže ter postavljanje odrov; proizvodnja le-
senih stavbnih elementov; kmetijstvo in vrt-
narstvo; trgovina na debelo in drobno s
področja predmeta poslovanja; trgovina na
debelo in na drobno z živilskimi proizvodi;
prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-16549
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01170 z dne 1. 6. 1995  pri
subjektu vpisa MARNI, trgovina in stori-
tve, Velenje, d.o.o., pod vložno št.
1/05330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala s
stvarnim vložkom s temile podatki:

Matična št.: 5743214
Osnovni kapital: 2,212.912 SIT
Ustanovitelj: Ružić Predrag, Velenje,

Efenkova 32, vstop 22. 9. 1992, vložek
2,212.912 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16550
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/00796 z dne 1. 6. 1995  pri
subjektu vpisa SOVA, podjetje za poslov-
no svetovanje, športni inženiring in trgo-
vino, d.o.o., Celje, Zagrad 62/d pod vlož-
no št. 1/02130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitve s
SKD s temile podatki:

Matična št.: 5416388
Firma: SOVA, podjetje za poslovno

svetovanje, inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SOVA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,287.672 SIT
Ustanovitelj: Podergajs Ivan, Celje,

Zagrad 62/d, vstop 10. 10. 1992, vložek

2,287.672 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana 1. 6. 1995: 2211 Izda-
janje knjig; 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 stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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 ruda-
mi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 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; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7450 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-16551
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 01227 z dne 1. 6. 1995  pri subjektu vpisa
MIAMIS, trgovina in storitve, d.o.o., Ce-
lje, Ulica Heroja Rojška 50, Celje pod vlož-
no št. 1/01203/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitve z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5842484
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Teržan Edvard, Celje, Ulica

Heroja Rojška 50, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16552
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/01138 z dne 2. 6. 1995  pri
subjektu vpisa LIVADA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Celje, Kettejeva 10 pod

vložno št. 1/01902/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika, firme, osnovnega kapitala, zastopnika
in dejavnosti ter uskladitev s SKD s temile
podatki:

Matična št.: 5432910
Firma: LIVADA, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: LIVADA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,849.000 SIT
Ustanovitelja: Mermolja Milka, izstop

19. 4. 1995; Uratarič Breda in Uratarič Bog-
dan, oba iz Celja, Kettejeva 10, vstopila 19.
4. 1994, vložila po 924.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mermolja Milka, razrešena 19. 4. 1994;
direktorica Uratarič Breda, imenovana 19.
4. 1994, zastopa družbo kot direktorica neo-
mejeno; direktor Uratarič Bogdan, imeno-
van 19. 4. 1994 zastopa družbo kot direktor
neomejeno.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3350 Proi-
zvodnja ur; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-16553
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg. št. 94/01252 z dne 2. 6. 1995  pri
subjektu vpisa ZLATARNA ZWC, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in ser-
visiranje vseh vrst ur in merilnih instru-
mentov, Celje, Kersnikova 19 pod vložno
št. 1/03874/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki, spremembo dejavnosti
in uskladitve s SKD s temile podatki:

Matična št.: 5588588
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mednarodno podjetje Zla-

tarna Celje, d.o.o., Celje, Kersnikova 19,
vstop 7. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
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kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav; 3350 Proizvodnja ur;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273
Popravilo ur, nakita.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s skle-
pom sodišča Srg 1252/94 z dne 2. 6. 1995.

KOPER

Rg-17121
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00616 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EXPERTA, export, import in po-
sredovanje, d.o.o., Postojna, Ravbarko-
manda 1, sedež: Ravbarkomanda 1, Po-
stojna, pod vložno št. 1/00987/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5352924
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Peter, Postojna,

Ravbarkomanda 1, vstop 27. 12. 1989, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17122
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00622 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AL, podjetje za inženiring, trgovino
in montažo, d.o.o., Dane pri Sežani 28d,
Sežana, sedež: Dane pri Sežani 28d, Seža-
na, pod vložno št. 1/01840/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala, izstop družbenikov, pre-
nos deležev, spremembo dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev aktov s temile po-
datki:

Matična št.: 5465664
Osnovni kapital: 2,021.000 SIT
Ustanovitelji: Tavčar Vojko, Sežana, Da-

ne pri Sežani 28d, vložil 1,099.889 SIT;
Nabergoj Rado, Dutovlje, Tomaj 7, vložil
467.093 SIT in Pirjevec Damir, Sežana, Sej-
miška 8b, vložil 454.018 SIT – vstopili 19.
12. 1990; Đurđevič Duško in Bole Dora,
izstopila 26. 4. 1994.

Pooblastilo za zastopanje preneha Tav-
čar Jadranu, ki je bil razrešen 26. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 297 Proi-
zvodnja gospodinjskih aparatov in naprav;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 300 Proizvodnja pisarniških stro-
jev in računalnikov; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 316 Proi-
zvodnja druge električne opreme; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
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; 3330

Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 453 In-
štalacije pri gradnjah; 4531 Električne in-
štalacije; 454 Zaključna gradbena dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
511 Posredništvo; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 514 Trgovi-
na na debelo z izdelki široke porabe; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 ogre-
vanje; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 521 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473 De-
javnost papirnic; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje.

Pri dejavnosti 74.60 – poizvedovalne de-
javnosti in varovanje opravlja družba na-
slednje dejavnosti: samo opazovanje, varo-
vanje in druge zaščitne dejavnosti.

Rg-17123
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00697 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa INTERPLASTIK – Proizvodnja pla-
stičnih mas in trgovina, d.o.o., Sečovlje
št. 65, sedež: Sečovlje št. 5, Sečovlje, pod
vložno št. 1/03109/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in poslovnih deležev ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5627362
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelj: Vujinović Nenad, Portorož,

Liminjanska 87, vstop 29. 7. 1993, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17124
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00787 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  LIBRIS,  trgovsko  in  knjigotrško
podjetje, d.o.o., Koper – LIBRIS, azienda
commerciale ed libreria s.r.l. Capodistria,
sedež: Prešernov trg 9, Koper, pod vložno
št. 1/02702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-

la in vložkov, spremembo podatkov pri
družbenikih in zastopnikih ter uskladitev us-
tanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5557747
Osnovni kapital: 2,992.000 SIT
Ustanovitelji: Zavnik Cveto, Koper, Sv.

Anton – Gregoriči 45, vstop 11. 12. 1991,
vložek 478.720 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zavnik Ingrid, izstop 9. 5. 1994; Zav-
nik Alojzija, vstop 5. 3. 1992, vložek
2,034.560 SIT in Celestina Ingrid, vstop 9.
5. 1994, vložek 478.720 SIT, obe iz Kopra,
Sv. Anton – Gregoriči 45, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zav-
nik Ingrid, razrešena 9. 5. 1994; Celestina
Ingrid, imenovana 9. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev kot managerka.

Rg-17125
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00816 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ZARO, Podjetje za trgovino, ribiš-
tvo in storitve, d.o.o., Koper, sedež:
Kidričeva  22,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03964/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5745314
Firma: ZARO, Podjetje za trgovino, ri-

bištvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZARO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,933.000 SIT
Ustanoviteljica: Lacić Vesna, Izola, Po-

lje 12a, vstop 15. 12. 1992, vložek 1,933.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17126
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00839 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SEAWAY PORTOROŽ – Podjetje
za projektiranje, izdelavo, prodajo in
vzdrževanje opreme, d.o.o., Portorož, se-
dež: Pot solinarjev 8, Portorož, pod vlož-
no št. 1/00929/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in deležev ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5337046
Osnovni kapital: 2,516.000 SIT
Ustanovitelja: Štravs Ivan, Koper, Strma

pot 15, in Miklavec Davorin, Portorož, Ve-
sna 20, vstopila 22. 12. 1989, vložila po
1,258.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-17127
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00956 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SELECT, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Divača, sedež: Stara Divača 11, Divača,
pod vložno št. 1/03368/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, uskladitev dejav-
nosti po standardni klasifikaciji ter uskladi-
tev ustanovnih aktov s temile podatki:
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Matična št.: 5659051
Osnovni kapital: 2,048.840 SIT
Ustanovitelj: Šukalo Milenko, Divača,

Kraška cesta 32a, vstop 30. 7. 1992, vložek
2,048.840 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-17128
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00961 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa UNICOM – Proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Coljava, sedež Coljava
št. 9, Komen, pod vložno št. 1/02859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka, iz-
stop družbenika ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5582326
Osnovni kapital: 2,451.000 SIT
Ustanovitelja: Colja Edvin, Komen, Co-

ljava 9, vstop 23. 1. 1992, vložek 2,451.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zorec Mir-
ko, izstop 29. 4. 1994.

Rg-17129
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00997 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ČEVELJ & ČEVELJ – podjetje za
trgovino in reklamne storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Seča 203, Portorož, pod vlož-
no št. 1/04661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo priimka druž-
benika in sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovnih
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5829003
Sedež: Portorož, Obala 114
Osnovni kapital: 1,989.500 SIT
Ustanovitelja: Janković Eduard in Jan-

ković Adrijana, oba iz Portoroža, Seča 203,
vstopila 30. 6. 1993, s tem da sta se do 17. 5.
1994 pisala Jankovič, vložila po 994.750
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17130
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01009 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa KLAS – inženiring, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Postojna, sedež: Franca Smr-
duja 6, Postojna, pod vložno št. 1/01559/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnih aktov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5429706
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tiselj Anka, Postojna,

Franca Smrduja 6, vstop 26. 10. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17133
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01151 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GORAL-EXPORT, d.o.o., marke-
ting – trgovina, Dutovlje 12, sedež:
Dutovlje 12, Dutovlje, pod vložno št.
1/01789/00 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.: 5456029
Osnovni kapital: 20,564.000 SIT
Ustanovitelj: Gorup Rado, Sežana, I. tan-

kovske brigade 3, vstop 29. 10. 1990, vlo-
žek 20,564.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17134
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01256 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PICEA – proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Postojna, sedež: Strmca 25, Postoj-
na, pod vložno št. 1/01857/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, vstop družbe-
nika, razširitev dejavnosti ter uskladitev akta
s temile podatki:

Matična št.: 5471940
Osnovni kapital: 7,533.000 SIT
Ustanovitelja: Žele Justina, vstopila

8. 11. 1990 in Žele Ivan, vstopil 16. 5. 1994,
oba iz Postojne, Strmca 25, vložila po
3,765.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dosedanja dejavnost se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi: kompenzacijski posli,
konsignacijski posli; zastopanje drugih firm
in druge trgovinske storitve; podiranje lesa
v gozdu na panju; vleka lesa po gozdnih
vlakah; nakladanje, razkladanje in prevozi
lesa ter organizacija spravila lesa iz gozda.

Dejavnost družbe se odslej glasi: proi-
zvodnja vseh vrst kovinskih izdelkov, po-
lizdelkov, orodij, strojev, rezervnih delov
in naprav; kovinsko kleparska dela; vzdrže-
vanje vseh vrst strojev, naprav, elektroin-
stalacij; proizvodnja lesnih izdelkov in po-
lizdelkov; organiziranje in vodenje proi-
zvodnih kooperacij; inženiring s področja
kovinske, elektro in lesne stroke; trgovina
na debelo in drobno z živilskim in neživil-
skim blagom; kompenzacijski posli, kon-
signacijski posli, zastopanje drugih firm in
druge trgovinske storitve; podiranje lesa v
gozdu na panju; vleka lesa po gozdnih vla-
kah; nakladanje, razkladanje in prevozi lesa
ter organizacija spravila lesa iz gozda.

Rg-17136
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01346 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FELOLUX, elektro, svetlobno re-
klamni sistemi, d.o.o., Padna, sedež: Pad-
na 5, Sečovlje, pod vložno št. 1/01244/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo naslova družbenika, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, dopolnitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnih aktov s
temile podatki:

Matična št.: 5380090
Osnovni kapital: 3,590.000 SIT
Ustanovitelja: Grižon Feliks, Sečovlje,

Padna 5, vložil 2,154.000 SIT in Grižon
Flavijo, Sečovlje, Padna 34, vložil
1,436.000 SIT – vstopila 20. 12. 1989, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe: proizvodnja in mon-
taža svetlobnih reklam; izvajanje instalacij-
skih napeljav; consulting na področju elek-
tro instalacij in priključkov; trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; organi-
zacija proizvodnih dejavnosti kooperantom;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; proizvodnja predmetov elektro
in kovinske galanterije; gostinske storitve
prehrane, točilnice, krčme, bari; organizira-
nje zabavnih iger na elektronskih in mehan-
skih avtomatih.

Rg-17138
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01451 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  OZON,  storitve,  trgovina,  iz-
voz-uvoz, d.o.o., Koper, sedež: Bošama-
rin 38, Koper, pod vložno št. 1/03845/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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povečanje osnovnega kapitala in vložkov
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5726948
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanovitelja: Košak Franc, Koper, Bo-

šamarin 38, vložil 1,364.300 SIT, in Crnko-
vić Anto, Rovinj, Hrvatska, Zagrebačka 27,
vložil 350.700 SIT – vstopila 29. 1. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17139
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01494 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GRADNJE – Zidarstvo in fasaders-
tvo, d.o.o. Lucija, sedež: Lucija, Vojkova
41, Portorož, pod vložno št. 1/02627/00
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.: 5547814
Osnovni kapital: 2,246.800 SIT
Ustanovitelj: Barudžija Milan, Portorož,

Vojkova 41, vstop 10. 12. 1991, vložek
2,246.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17140
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01500 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SMRJE, trgovsko podjetje, trgovi-
na, zastopstva in posredovanje, uvoz, iz-
voz, d.o.o., Smrje 14, Prem, sedež: Smrje
14, Prem, pod vložno št. 1/02954/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la in vložkov, vstop družbenice, dopolnitev
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5589029
Firma: SMRJE, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Smrje 14
Skrajšana firma: SMRJE, d.o.o., Smrje

14
Osnovni kapital: 1,730.000 SIT
Ustanovitelja: Dekleva Jožko, vstop 28.

2. 1992, vložek 1,580.000 SIT in Dekleva
Ivanka, vstop 4. 5. 1994, vložek 150.000
SIT, oba iz Prema, Smrje 14, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost družbe: trgovina z neživilski-
mi proizvodi na drobno; trgovina z meša-
nim blagom na drobno; trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z meša-
nim blagom na debelo; trgovina z živilskimi
proizvodi na drobno; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo; posredovanje in zasto-
panje v prometu blaga in storitev; proizvod-
nja in predelava plastičnih mas.

Rg-17141
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01506 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FIMAT, Podjetje za trgovino, špe-
dicijo in turizem, d.o.o., Sežana, se-
dež: Lipica 21/a, Sežana, pod vložno št.
1/02344/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in

vložkov, spremembo družbenikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5520789
Osnovni kapital: 11,096.492 SIT
Ustanovitelji: Pišot Rado, Koper, Trg re-

volucije 5, vstopil 29. 5. 1991, Bohinc Mat-
jaž, Koper, Pristaniška št. 43/b, vstopil 30.
5. 1994, vložila po 5,548.246 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Bohinc Ivanka, izsto-
pila 30. 5. 1994.

Rg-17142
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01512 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VEGOS – podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Vanganel-
ska 47/e, Koper, pod vložno št. 1/04171/00
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.: 5779863
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Solina Vesna, Škofije,

Spodnje Škofije 207, vložila 1,450.000 SIT
in Solina Zmago, Vrhnika, Krožna pot 8/a,
vložil 50.000 SIT, – vstopila 4. 2. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17143
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01647 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  SLICOMM  –  Trgovsko  podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Ulica 15. maja, št. 2,
Koper, pod vložno št. 1/02670/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
dejavnosti in pooblastil zastopnika ter us-
kladitev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5556996
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Emeršič Karlo, Koper, Go-

ranov trg 1, in Kraljič Dragica, Piran, Tom-
šičeva 10, vstopila 3. 12. 1991, vložila po
187.500 SIT, ter Da Rin Spaletta Pietro,
Italia, V. Beccaria 6, Trst in Vieceli Pietro,
Italia, V. Volpere 23, Giustina, vstopila
3. 4. 1992, vložila po 562.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Emeršič Karlo, ki od 20. 5. 1994
zastopa družbo z omejitvijo, da za sklepa-
nje poslov, ki presegajo tolarsko protivred-
nost 10,000.000 ITL, sklepanje pogodb o
nakupu ali prodaji nepremičnin osnovnih
sredstev ter darilnih in kreditnih pogodb po-
trebuje soglasje skupščine oziroma sopod-
pis predsednika skupščine.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo:
gradbeni, sanitarni in instalacijski material,
kemični izdelki, barve in laki, les in lesni
izdelki, kovinsko in elektrotehnično blago,
papir, pisarniški material, pribor in oprema,
gradbeni stroji, vozila, deli pribor, mešano
blago, naftni derivati; trgovina na drobno:
gradbeni, sanitarni in instalacijski material,
kemični izdelki, barve in laki, les in lesni
izdelki, kovinsko in elektrotehnično blago,
papir, pisarniški material, pribor in oprema,
gradbeni stroji, vozila, deli in pribor, meša-

no blago in naftni derivati; skladiščenje bla-
ga in skladiščne storitve; prevoz blaga v
cestnem prometu; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; leasing posli; raziskava
tržišča (marketing); storitve reklame in eko-
nomske propagande; zunanja trgovina z ne-
živilskimi proizvodi; posredovanje in za-
stopanje v zunanjetrgovinskem prometu;
maloobmejni promet z Italijo; mednarodni
leasing posli; mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu; zaključna dela v gradbe-
ništvu.

Rg-17144
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01656 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa POTI, Podjetje za organizacijo in
transportni inženiring, d.o.o., Koper, se-
dež:  Vojkovo  nabrežje  34,  Koper,  pod
vložno št. 1/02064/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo družbe-
nikov ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5494435
Osnovni kapital: 3,562.000 SIT
Ustanoviteljica: Grgurič Liljana, Koper,

Vena Pilona 7, vstop 14. 1. 1991, vložek
3,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grižon Zdravko, izstop 14. 8. 1992.

Rg-17147
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01891 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa STAR 2000, Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., Izola, sedež:
Ivana Regenta 16, Izola, pod vložno št.
1/01404/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, razširitev dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika ter uskladitev ustanovnih
aktov s temile podatki:

Matična št.: 5396441
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kekič Denis, Izola, Ul.

proleterskih brigad 14, in Klančič Bojan,
Izola, Ivana Regenta 16, vstopila 25. 4.
1990, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kekič
Deis, razrešen 17. 6. 1994 kot predsednik
skupščine in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; Klančič Bojan,
razrešen 17. 6. 1994 kot podpredsednik
družbe in imenovan za direktoja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovino na drob-
no z vsemi živili in neživili (vse oblike),
trgovino na debelo z živili in neživili v tran-
zitu.

Dejavnost je odslej: trgovina z živilski-
mi proizvodi na debelo; trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z vozi-
li, deli in priborom na debelo; trgovina z
mešanim blagom na debelo; trgovina na
drobno z živili in neživili (vse oblike); trgo-
vina na debelo z živili in neživili v tranzitu;
komercialni posli v uresničevanju funkcije
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prometa blaga in storitev; storitve raziskave
trga; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; organizacija in izvedba seminarjev
in tečajev na področju računalništva, tujih
jezikov in drugih uporabnikov znanj; izde-
lava raznovrstnih kovinskih izdelkov; izde-
lava in sestavljanje strojne opreme in delov;
izdelava in prodaja ter posredovanje avdio
in video programov in posnetkov; turistično
agencijske storitve; organiziranje in posre-
dovanje izletov, potovanj, obiskov in ogle-
dov turističnih krajev, kulturnih spomeni-
kov, muzejev, športnih tekmovanj in prire-
ditev; organizacija in izvedba ter posredo-
vanje zabavnih in kulturnozabavnih ter
športnih prireditev in tekmovanj; prevoz bla-
ga in turistov v cestnem prometu; gostinske
storitve – druge gostinske storitve; gradbe-
na, završna in obrtna dela; izvajanje proi-
zvodnih in gradbenih ter završno obrtnih
del v kooperaciji s podjetji, obrtniki, obrtni-
mi delavnicami in občani; zastopanje v pro-
metu blaga in storitev.

Rg-17148
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01907 z dne  20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa M-ELEKTRONIKA, trgovina in po-
sredovanje, d.o.o., Portorož, sedež: Li-
minjan  14,  Portorož,  pod  vložno  št.
1/02054/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnih aktov
s temile podatki:

Matična št.: 5493218
Firma: BOB’S, trgovina, storitve in po-

sredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: BOB’S, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,538.553 SIT
Ustanovitelja: Munda Vlado, vložek

784.662 SIT in Munda Robert, vložek
753.891 SIT, oba iz Portoroža, Liminjan 14,
vstopila 19. 12. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Munda Robert, imenovan 22. 6. 1994,
kot zastopnik lahko sklepa pravne posle do
zneska 20.000 DEM v tolarski protivredno-
sti brez omejitev, nad tem zneskom pa samo
s soglasjem skupščine družbe, enako ne mo-
re brez soglasja skupščine naslednjih slede-
čih pravnih poslov: odtujitve ali obremeni-
tve nepremičnin družbe, odpusta dolga,
sprejema menične zaveze, sprejema poroš-
tvene zaveze ali najema kredita.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: trgovina na debelo z živili
in neživili v tranzitu; računalništvo: obde-
lava podatkov, svetovanje o računalniški
strojni opremi, svetovanje o programski
opremi in oskrba z njo, vzdrževanje in po-
pravila računalniške opreme, dejavnosti,
povezane z bazami podatkov; razmnože-
vanje računalniških zapisov; storitve obli-
kovanja in designiranja; založništvo (izda-
janje knjig, časopisov, revij, periodike, fo-
tografij, plakatov, umetniških reprodukcij,
brošur in drugih tiskanih predmetov); ti-
skarske storitve časopisov, publikacij in
drugega gradiva z računalniškimi tiskalni-
ki; fotografska dejavnost; prevoz blaga in

potnikov v cestnem prometu; špedicija; lea-
sing posli; storitve menjalnic; storitve eko-
nomske propagande in marketinga; gostin-
ske storitve strežbe in nastanitve – gene-
ralno; turistična agencija in turistični biro;
zaključna in instalacijska dela v gradbeniš-
tvu; projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
drobno in debelo z neprehrambenimi proi-
zvodi, vozili, deli in priborom za vozila,
nafto in naftnimi derivati ter industrijskimi
odpadki; zastopanje, posredovanje, akvizi-
cija, komisijski in komercialni posli v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na debelo
z živili in neživili v tranzitu; računalniš-
tvo; obdelava podatkov, svetovanje o raču-
nalniški strojni opremi, svetovanje o pro-
gramski opremi in oskrba z njo, vzdrževa-
nje in popravila računalniške opreme, de-
javnosti, povezane z bazami podatkov;
razmnoževanje računalniških zapisov; sto-
ritve oblikovanja in designiranja; založniš-
tvo (izdajanje knjig, časopisov, revij, pe-
riodike, fotografij, plakatov, umetniških re-
produkcij, brošur in drugih tiskanih pred-
metov); tiskarske storitve časopisov,
publikacij in drugega gradiva z računalniš-
kimi tiskalniki; fotografska dejavnost; pre-
voz blaga in potnikov v cestnem prometu;
špedicija; leasing posli; storitve menjalnic;
storitve ekonomske propagande in marke-
tinga; gostinske storitve strežbe in nastani-
tve – generalno; turistična agencija in turi-
stični biro; zaključna in instalacijska dela
v gradbeništvu; projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-17150
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01966 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SPURKEL YACHTING – podjetje
za posredništvo in navtično turistične sto-
ritve, d.o.o., Izola, sedež: Dantejeva b. št.,
Izola, pod vložno št. 1/04599/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5820332
Firma: S.Y.S. – SPURKEL YACHTING

– Podjetje za posredništvo in navtično tu-
ristične storitve, d.o.o., Portorož

Skrajšana  firma:  S.Y.S.  –  SPURKEL
YACHTING, d.o.o., Portorož

Sedež: Portorož, Cesta solinarjev 6.

Rg-17152
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02187 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ARSE, export-import, juvelirstvo,
urarstvo, optika, Portorož, d.o.o., sedež:
Pot k izviru 1, Portorož, pod vložno št.
1/04116/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo naslova ustanoviteljice
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5764408
Osnovni kapital: 6,055.275 SIT
Ustanovitelj: Seli Nue, Portorož, Pot k

izviru 1, vstop 5. 1. 1993, vložek 6,055.275
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17153
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02188 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ARSE, export-import, juvelirstvo,
urarstvo, optika, Portorož, d.o.o., sedež:
Pot k izviru 1, Portorož, pod vložno št.
1/04116/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vstop družbenice, spremembo vložka
družbenika in spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5764408
Ustanovitelja: Seli Nue in Seli Sevdije,

oba iz Portoroža, Pot k izviru 1, vstopila
5. 9. 1994, vložila po 3,027.637,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Seli
Nue, razrešen 5. 9. 1994 kot direktor in
imenovan za prokurista; direktor Seli Sev-
dije, imenovan 5. 9. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-17154
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02213 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LIRA, d.o.o., trgovina in turizem
Ankaran, sedež: Rožnik 12, Ankaran, pod
vložno št. 1/04273/00 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.: 5781302
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupin Igor in Zupin Hele-

na, oba iz Ankarana, Rožnik 12, vstopila
4. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17155
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02237 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TRANSKOP – Trgovsko in špedi-
cijsko podjetje, d.o.o., Koper, sedež: Voj-
kovo nabrežje 30/a, Koper, pod vložno št.
1/02554/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev ustanovnega akta ter
spremembo podatkov pri družbeniku s te-
mile podatki:

Matična št.: 5534305
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kajtazović Esad, Črni Kal,

Dol pri Hrastovljah 5, vstop 25. 1. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17156
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02258 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  OSNOVNA  ŠOLA  SEČOVLJE,
SCUOLA ELEMENTARE SICCIOLE,
sedež: Sečovlje 78, Sečovlje, pod vložno št.
1/02134/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5086876
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jureš

Ludvik, razrešen 30. 9. 1994 kot ravnatelj
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šole; Štukl Janja, Portorož, Semova 7, raz-
rešena 27. 10. 1994 kot v.d. ravnatelja in
imenovana za ravnateljico, ki zastopa šolo
brez omejitev.

Rg-17157
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02286 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Murska So-
bota, sedež: Ulica Štefana Kovača 28,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01555/09
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ivanič Ivan, razrešen 31. 8. 1994;
direktor Prislan Vinko, Radenci, Kidričevo
naselje 6, imenovan 1. 9. 1994, zastopa
družbo kot v.d. direktorja. V skladu z regi-
stracijo v okviru dejavnosti PE neomejeno
sklepa pogodbe o delu in opravljanju raznih
storitev za poslovno enoto ter pogodbe o
izobraževanju agentov.

Rg-17159
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02468 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PAH – Podjetje za proizvodnjo flek-
sibilnih cevi in servisiranje hidravličnih
ter pnevmatičnih sistemov, d.o.o., Seža-
na, sedež: Lipiška 16, Sežana, pod vložno
št. 1/01005/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, razširi-
tev dejavnosti ter uskladitev ustanovnih ak-
tov s temile podatki:

Matična št.: 5348242
Sedež: Sežana, Partizanska 82
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Požar Franc in Požar Ar-

tur, oba iz Sežane, Lipiška 16, vstopila
26. 12. 1989, vložila po 1,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost podjetja se razširi z nasled-
njim: konsignacijska prodaja in skladišče-
nje blaga; prevoz blaga v notranjem in med-
narodnem prometu; maloobmejni promet.

Dejavnost podjetja je odslej: izdelava
in montaža priključkov na fleksibilne in
toge cevi; servisiranje hidravličnih in pnev-
matičnih sistemov; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; posredovanje in zastopanje
v prometu blaga in storitev; konsignacij-
ska prodaja in skladiščenje blaga; prevoz
blaga v notranjem in mednarodnem pro-
metu; maloobmejni promet; uvoz in izvoz
neživilskih proizvodov vseh trgovskih
strok; posredovanje in zastopanje v prome-
tu blaga in storitev; konsignacijska prodaja
in skladiščenje blaga; prevoz blaga v no-
tranjem in mednarodnem prometu; maloob-
mejni promet.

Rg-17161
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02485 z dne 29. 6. 1995 pod št. vložka
1/04928/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5881099
Firma: ČIRS, podjetje za poslovne sto-

ritve, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: ČIRS, d.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Portorož, Šentjane 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čendak Ivana-Stanislava

in Čendak Robert, oba iz Portoroža, Šentja-
ne 4, vstopila 25. 11. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čendak Ivana-Stanislava, imeno-
vana 25. 11. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-17162
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02489 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa RIST, Podjetje za elektroniko-inže-
niring, d.o.o., Koper, sedež: Obrtna cona
Šalara, Koper, pod vložno št. 1/00901/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti, spremembe pri družbeniku in us-
kladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5332168
Firma: GRAD – NEMEC, podjetje za

trgovino, tehnične, poslovne in kulturne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: GRAD – NEMEC, d.o.o.
Sedež: Koper, Ulica za gradom št. 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Nemec Franjo, Ankaran,

Ulica za gradom št. 8, vstop 7. 11. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 8042 Drugo
izobraževanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-

delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu.

Rg-17164
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02536 z dne 27. 6. 1995 pri subjektu
vpisa HELP, d.o.o. Detektivska agencija,
Sežana, Povir 54/e, sedež: Povir 54/e, Se-
žana, pod vložno št. 1/02453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo dejavnosti po standard-
ni klasifikaciji ter uskladitev akta s temile
podatki:

Matična št.: 5537100
Firma: R AGENT, Agencija za poslov-

ne storitve, d.o.o., Sežana, Povir 54/e
Skrajšana firma: R AGENT, d.o.o., Se-

žana
Osnovni kapital: 1,603.530,50 SIT
Ustanovitelj: Renčelj Zdravko, Sežana,

Povir 54/e, vstop 27. 9. 1991, vložek
1,603.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
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prodaji raznovrstnih izdelkov; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humani-
stike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri dejavosti 67.13 – pomožne dejavno-
sti, povezane s finančim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 74.60 – poizvedovalne
dejavnosti in varovanje (razen detektivske
dejavnosti).

Rg-17165
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02594 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  GENERAL  TRADING,  izvozno-
uvozno trgovska družba, d.o.o., Sežana,
sedež: Partizanska 109, Sežana, pod vlož-
no št. 1/03528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5678994
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Santorsola Paolo, Italia, V.

D’Alviano 17/1, Trst in Stulle Davide, Ita-
lia, V. Belopoggio 27, Trst, vložila po
525.000 SIT, ter Benašič Feručio, Sežana,
Lipiška 44, vložil 450.000 SIT, vstopili
29. 9. 1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17166
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02636 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa LANČ, trgovina, proizvodnja, za-
stopanje in mednarodna špedicija, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 23, Ko-
per, pod vložno št. 1/03543/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, spremembo
zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5679753
Osnovni kapital: 4,639.963 SIT
Ustanovitelja: Lanč Željko, Poreč, Hr-

vatska, F. Prešern 22, vstop 20. 3. 1992,
vložek 4,589.963 SIT in Lanč Mario, Ro-
vinj, Hrvatska, Pekarska 8, vstop 3. 12.
1993, vložek 50.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Miglioranza Giovanni, Koper, Vego-
va 25/a, imenovan 14. 12. 1994.

Rg-17167
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02864 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MAI – Zunanja in notranja trgovi-
na, d.o.o., Izola, sedež: Morova ulica, št.
6a, Izola, pod vložno št. 1/02100/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenika in poslovnih de-
ležev ter razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5495857
Firma: M.A.I., Zunanja trgovina, d.o.o.,

Izola
Skrajšana firma: M.A.I., d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Morova ul. 6a
Ustanovitelja: Mahne Alojz, Izola, Ulica

Alojza Valenčiča 1, vstopil 1. 2. 1991 in
Mohar Ivan, Koper, Obrtniška ulica 8, vsto-
pil 30. 11. 1994, vložila po 950.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi takole:
 a) dejavnost, razčlenjena pod 1, se sedaj

glasi: “trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok, razen orožja in vojaške opreme”;

b) dejavnost v zunanjetrgovinskem pro-
metu, razčlenjena pod tč. 1, se glasi: “uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok, razen orožja in vojaš-
ke opreme”;

c) inženiring notranje opreme;
d) zaključna dela v gradbeništvu.
Dejavnost družbe je odslej:
1. trgovina na debelo in drobno z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok, razen orožja in vojaške opreme;
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proi-
zvodov vseh trgovskih strok, razen orožja
in vojaške opreme;

2. razširjanje dnevnikov, periodičnih in
občasnih časnikov, revij in drugih podobnih
tiskov;

3. ekonomske, organizacijske in sveto-
valne storitve s področja trgovine;

4. organizacijske, finančne in računovod-
ske storitve ter svetovanje;

5. svetovanje s področja opremljanja pro-
storov;

6. sestavljanje in pakiranje drobnih iz-
delkov iz plastike, papirja in kovine;

7. inženiring notranje opreme;
8. zaključna dela v gradbeništvu.

Rg-17168
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02879 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ROKAVA, splošno gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Babiči, Marezige, sedež:
Babiči 42E, Marezige, pod vložno št.
1/01679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5441048
Firma:  ROKAVA,  splošno  gradbeno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROKAVA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjančič Zlatko, Mare-

zige, Babiči 42E, vstop 18. 6. 1990, vlo-

žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5246 Trgovina na drobo s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln.

Rg-17169
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02926 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EURO SERVIS – Pranje vozil in
trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Gradišče
10, Sežana, pod vložno št. 1/01342/00 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.: 5385580
Osnovni kapital: 1,780.530 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Rajko, Sežana, Pod

Taborom 1, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,780.530 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17171
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00094 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Koper, sedež:
Ljubljanska c. 3a, Koper, pod vložno št.
1/01555/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki;

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Miklavčič Mirko, razrešen 1. 1. 1995;
direktor Širca Borut, Piran, Razgled 30, ime-
novan 1. 1. 1995, zastopa PE v skladu z
registracijo v okviru dejavnosti PE neome-
jeno: sklepa pogodbe o delu in opravljanju
raznih storitev za PE, sklepa pogodbe o izo-
braževanju agentov.

Rg-17172
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00151 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EURO SERVIS – Pranje vozil in
trgovina, d.o.o., Sežana, sedež: Gradišče
10, Sežana, pod vložno št. 1/01342/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5385580
Sedež: Sežana, Partizanska 149.

Rg-17174
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00316 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Koper, sedež:
Ljubljanska c. 3a, Koper, pod vložno št.
1/01555/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavarovalni-
cah ter spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: Koper, Pristaniška 12
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-17175
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00317 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Ljubljana, se-
dež: Tržaška c. 118, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01555/02 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zava-
rovalnicah in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5063361
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih.

Rg-17176
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00318 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Celje, sedež:
Titov trg 6, Celje, pod vložno št.
1/01555/03 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavarovalni-
cah ter spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.. 5063361
Sedež: Celje, Lava 7
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17177
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00319 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Kranj, sedež:
Bleiweisova 4, Kranj, pod vložno št.
1/01555/04 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavarovalni-
cah ter spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: Kranj, Kidričeva 2
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17178
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00320 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Postojna, se-
dež: Ljubljanska c. 9, Postojna, pod vlož-
no št. 1/01555/05 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zava-
rovalnicah ter spremembo sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: Postojna, Cankarjeva 3
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost

pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17179
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00321 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Nova Gorica,
sedež: Tumova 5, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01555/06 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zava-
rovalnicah in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5063361
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17181
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00323 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Maribor, se-
dež: Partizanska 3-5, Maribor, pod vlož-
no št. 1/01555/08 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zava-
rovalnicah ter spremembo sedeža in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: Maribor, Tržaška 38
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601

Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17182
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00324 z dne 23. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ADRIATIC, Zavarovalna družba,
d.d., Koper, Poslovna enota Murska So-
bota, sedež: Ulica Štefana Kovača 28,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01555/09
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o zavarovalnicah ter spre-
membo sedeža, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5063361
Sedež: Murska Sobota, Ulica arhitek-

ta Novaka 13
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pri-

slan Vinko, Radenci, Kidričevo naselje 6,
razrešen 1. 1. 1995 kot v.d. direktorja in
imenovan za direktorja, ki zastopa PE v
skladu z registracijo v okviru dejavnosti PE
neomejeno: sklepa pogodbe o delu in oprav-
ljanju raznih storitev za poslovno enoto ter
pogodbe o izobraževanju agentov.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.
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Rg-17183
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00329 z dne 22. 6. 1995 pri subjektuv
vpisa ADRIATIC – Zavarovalna družba,
d.d., Koper ADRIATIC – Assicurazioni
S.p.A., Capodistria, sedež: Ljubljanska c.
3a, Koper, pod vložno št. 1/01555/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavarovalnicah, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov ter člane uprave in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5063361
Osnovni kapital: 889,560.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Do-

mio Marino, Izola, Sončno nabrežje 4, raz-
rešen 24. 3. 1995, kot namestnik glavnega
direktorja in imenovan za člana uprave, ki
zastopa družbo neomejeno; Oblak Sandi,
razrešen 24. 3. 1995 kot pomočnik glavne-
ga direktorja za zavarovalno-tehnični sek-
tor; Šik Alenka, razrešena 24. 3. 1995 kot
direktorica področja informatike; Trklja Ma-
rija, razrešena 24. 3. 1995 kot direktorica
področja mednarodnih škod; Georgievski
Milena, Koper, Vena Pilona 16, razrešena
24. 3. 1995 kot pomočnica glavnega direk-
torja za FRS in imenovana za članico upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev; Pirš
Vida, razrešena 24. 3. 1995 kot direktorica
področja splošnih in kadrovskih zadev; Ba-
jec Mario, razrešen 24. 3. 1995 kot direktor
področja transportnih in kreditnih zavaro-
vanj; Toškan Rado, razrešen 24. 3. 1995 kot
pomočnik glavnega direktorja za sektor tr-
ženja; Miklavčič Mirko, Koper, Cesta na
Žanej 7, Pobegi, razrešen 24. 3. 1995 kot
glavni direktor in imenovan za predsednika
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Peric Lojze,
Vrabec Radovan, Vergan Milan, Čok Vojko
in Gerin Nevio, vstopili 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 6601
Življenjsko zavarovanje; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6603 Druga zavaro-
vanja, razen življenjskega; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-17184
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00496 z dne 19. 6. 1995 pod št. vložka
1/04924/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5903963
Firma: ALPPS, Agencija za logistiko v

prometu in za poslovne storitve, svetova-
nje in pomoč pri upravno pravnih in dru-
gih zadevah, Koprivc & Co., k.d.

Skrajšana firma: ALPPS & Co., k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Marezige, Marezige 13
Ustanovitelja: Koprivc Vasilij, diplomi-

rani pravnik, Marezige 13, vstop 3. 5. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Koprivc Vasilij, diplomirani pravnik,
imenovan 3. 5. 1995, zastopa družbo kot
komplementar brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 6220
Izredni zračni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7411
Pravno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem.

Rg-17163
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02512 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GLAVIČ COMMERCE, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Izola, sedež:
Obrtna cona, Polje 5b, Izola, pod vložno
št. 1/01283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo druž-
benikov in deležev, uskladitev dejavnosti,
spremembo zastopnikov in uskladitev aktov
s temile podatki:

Matična št.: 5378672
Sedež: Izola, Ul. OF 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Glavič Vladimir, Izola, Ul.

OF 11, vstop 7. 5. 1990, vložek 717.854,60
SIT; Ghitti Mario, Marone (BS), Via 24.
maggio 2, vstop 10. 6. 1991, vložek
103.745,40 SIT in Glavič Marinela, Izola,
Ul. OF 11, vstop 25. 11. 1994, vložek
678.400 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Glavič Vladimir, ki od 25. 11. 1994 za-
stopa družbo z omejitvijo, da potrebuje so-
glasje skupščine za: nakup in prodajo os-
novnih sredstev družbe ter sklepanje prav-
nih poslov, ki presega 10 kratno vrednost
osnovnega kapitala družbe; Glavič Marine-
la, imenovana 25. 11. 1994, ki zastopa druž-
bo kot pomočnica direktorja z omejitvijo,
da potrebuje soglasje skupščine za: nakup
in prodajo osnovnih sredstev družbe ter skle-
panje pravnih poslov, ki presegajo 10 krat-
no nominalno vrednost osnovnega kapitala
družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 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; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52473
Dejavnost papirnic; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 2852 Splošna mehanična dela; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomska propaganda; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve.

Rg-17170
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03421 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa RELEX, Podjetje za poslovne stori-
tve in turizem, d.o.o., Koper, sedež: Pun-
tarjeva 1, Koper, pod vložno št. 1/01236/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, družbenikov in
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5829151
Firma:  JADRANSHIPPING,  medna-

rodna pomorska in prometna špedicija,
d.o.o., Koper

Skrajšana firma: JADRANSHIPPING,
d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Pristaniška 45
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Dukič Renato, izstop 30.

12. 1994; JADROAGENT INTERNATIO-
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NAL, mednarodna pomorska in prometna
agencija, d.o.o., Koper, Pristaniška 45, vstop
30. 12. 1994, vložek 1,560.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dukič Renato, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Trampuž Ernest, Koper, Hribi 11,
imenovan 30. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 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.

Rg-17173
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00181 z dne 22. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  ADRIACOMMERCE  ATEC,  ex-
port-import, veletrgovina, zastopanje,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška ul. 8, Ko-
per, pod vložno št. 1/02307/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter izbris
omejitve pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5507260
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelji: Peloza Jadran, Izola, B.

Magajne 15, vložil 834.200 SIT in Adria-
commerce, d.d., Koper, Koper, Pristaniška
8, vložil 60.200 SIT, vstopila 12. 8. 1991,
ter Pahor Bogdan, Koper, Pobeška c. 39,
vstopil 24. 12. 1992, vložil 825.600 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peloza Jadran, ki od 30. 8. 1994 za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-18158
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02666 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR-LESOGRAD, podjetje za
predelavo lesa, d.o.o., Kozina, sedež: Ko-
zina 34, Kozina, pod vložno št. 1/01481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo firme, družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5412382
Osnovni kapital: 48,030.000 SIT
Ustanovitelja: 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 48,030.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 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; 3611 Proi-

zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-18160
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00688 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa INVESTBIRO KOPER, podjetje za
inženiring, projektiranje, urbanizem in
geodezijo, p.o., sedež: Trg revolucije 12,
Koper, pod vložno št. 1/00205/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje v d.d., spremembo firme in sede-
ža (preimenovanje), osnovni kapital in usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti, spremem-
bo zastopnikov ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5066026
Firma: INVESTBIRO KOPER, podjetje

za inženiring, projektiranje, urbanizem in
geodezijo, d.d., INVESTBIRO KOPER-
CAPODISTRIA, impresa di engineer., pro-
gettaz., urbanist. e geodisia, s.p.a.

Skrajšana firma: INVESTBIRO KOPER,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Koper, Trg Brolo 12
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
6. 4. 1995, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Alič Ladislav, Portorož, Liminjanska
39, ki zastopa družbo kot začasni direktor in
potrebuje soglasje nadzornega sveta za in-
vesticije in najem kreditov, katerih vrednost
presega 10% kapitala družbe po revidirani
zadnji letni bilanci, za odpis, odprodajo ali
kakršnokoli drugo odtujitev sredstev druž-
be, katerih vrednost presega 5% kapitala
družbe po revidirani zadnji letni bilanci, ter
Karo Breda, Koper, Erjavčeva 18, in Taučar
Igor, Piran, Dantejeva 27, ki zastopata druž-
bo kot začasna namestnika direktorja in po-
trebujeta soglasje nadzornega sveta za inve-
sticije in najem kreditov, katerih vrednost
presega 10% kapitala družbe po revidirani
zadnji letni bilanci, za odpis, odprodajo ali
kakršnokoli drugo odtujitev sredstev druž-
be, katerih vrednost presega 5% kapitala
družbe po revidirani zadnji letni bilanci.

Člani nadzornega sveta: Bratož Drago,
Kinkela Dunja, Kobal Gorazd, Leskovic
Zdravko, Osivnik Mladen in Škof Dean,
vstopili 29. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje.

Rg-18175
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02243 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ROST TRADE – Trgovina in marketing,
d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska 10, Ko-
per, pod vložno št. 1/04252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5752779
Sedež: Koper, Vanganelska 20.

Rg-18180
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02464 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SELMEX, d.o.o., elektroinštalacije
Koper, sedež: Kvedrova 11, Koper, pod
vložno št. 1/02883/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo firme, razširitev dejavno-
sti in uskladitev ustanovnega akta z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5580919
Firma: SELMEX, elektroinštalacije –

VDOVČ Slavko, k.d.
Skrajšana firma: SELMEX – VDOVČ

Slavko, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Vdovč Slavko, električar,

komplementar, Koper, Kvedrova 11, vstop
12. 2. 1992, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem in en ko-
manditist.

Dejavnost družbe se razširi na: gostin-
ske storitve: bifeji, bari, prehrana.

Dejavnost družbe je odslej: napeljava in
popravila gradbenih instalacij; obrtne stori-
tve: popravila in vzdrževanje električnih
strojev in drugih elektrotehničnih aparatov
in naprav, gospodinjskih električnih apara-
tov, radijskih, televizijskih aparatov in na-
prav; trgovina na drobno in debelo neživil-
skih proizvodov, tudi v tranzitu; storitve na
področju prometa: komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; projektiranje in sorodne tehnične stori-
tve; drugo projektiranje; zunanja trgovina z
neživilskimi proizvodi; opravljanje poslov
zunanjetrgovinskega prometa: zastopstva
tujih firm v prometu neživilskih proizvo-
dov; uvoz in izvoz neživilskih proizvodov v
maloobmejnem prometu; gostinske storitve:
bifeji, bari in prehrana.

Rg-18187
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02651 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
CENTAX, zunanja in notranja trgovi-
na ter inženiring, d.o.o., sedež: Vojkovo
nabrežje 30/a, Koper, pod vložno št.
1/01976/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenika, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, vstop zastop-
nika ter uskladitev ustanovnih aktov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5483786
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Nikolič Ljubica, vstopila

18. 3. 1994 in Nikolič Ivan, vstopil 19. 12.
1994, oba iz Kopra, Cesta na Markovec 5,
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vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolič Ivan, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18203
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00286 z dne 6. 7. 1995 pod št. vložka
1/04933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5894743
Firma: GRAD Ujčič, šiviljstvo in trgo-

vina, k.d.
Skrajšana firma: GRAD Ujčič, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Knežak, Bač 150
Ustanovitelja: Ujčič Goran, strojni teh-

nik, komplementar, Ilirska Bistrica, Dolnji
Zemon 92, vstop 23. 2. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem, in en ko-
manditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Ujčič Goran, strojni tehnik, imenovan
23. 2. 1995, ki kot komplementar zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic.

Rg-18209
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00484 z dne 13. 7. 1995 pod št. vložka
1/04941/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz OS Ljubljana, spremembo

sedeža, osnovnega kapitala, zastopnikov in
družbene pogodbe ter razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5872928
Firma: MESTNI PLINOVODI, distri-

bucija plina, d.o.o.
Skrajšana firma: MESTNI PLINOVO-

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

govornostjo
Sedež: Koper, Kolodvorska b. št.
Osnovni kapital: 160,000.000 SIT
Ustanovitelji: SOCIETÁ GAS RIMINI

S.p.A., Rimini, Italija, Via Dossi 2, vložek
107,200.000 SIT; SOCIETÁ COOPERA-
TIVA BRACCIANTI RIMINESE soc.coop.
a.r.l., Rimini, Italija, Via Emilia 113, vložek
16,000.000 SIT; SOCIETÁ RIMINESE
COSTRUZIONI – SO.RI.CO. S.p.A., Rimi-
ni, Italija, Via L. Cenci 17, vložek
32,000.000 SIT; SOCIETÁ ITALIANA
GAS LIQUIDI S.R.L., Torriana, Italija, Via
Famignano 6/8, vložek 1,600.000 SIT, in
EUROPLIN, d.o.o., Trbovlje, Trg revoluci-
je 7, vložek 3,200.000 SIT, vstopili 23. 11.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Garatoni Cesare Ugo, Rimini, Italija, Via
Ferdinando Bascucci 14, in prokuristka Vi-
dergar Sonja, Koper, Bošamarin 50c, ime-
novana 6. 4. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela.

Rg-18213
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00673 z dne 10. 7. 1995 pod št. vložka
1/04936/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5909554
Firma: ALL THINGS, podjetje za tr-

govino, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ALL THINGS, d.o.o.,

Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Rižanska 6
Osnovni kapital: 1,504.753 SIT
Ustanovitelj: Morina Hamzi, Suva Reka,

S. Samodraža, vstop 16. 6. 1995, vložek
1,504.753 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Morina Hamzi, ki zastopa družbo brez
omejitev, in direktorica Peterle Tea, Koper,
Dolinska cesta 50, ki za sklepanje poslov, ki
zavezujejo družbo in presegajo vrednost os-
novnega kapitala družbe, potrebuje sopod-
pis ustanovitelja Morina Hamzija, imenova-
na 16. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 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; 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; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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 ogre-
vanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelova-
limi 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; 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; 5232 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih
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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;
52488 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-
dajalnah, 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; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač 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); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6232 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;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe.

Rg-18214
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00714 z dne 13. 7. 1995 pod št. vložka

1/01233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izbris zaradi pripojitve s temile podatki:

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

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

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

govornostjo
Sedež: Piran, Gregorčičeva 53
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris zaradi pripojitve k družbi ETI-

GRAF – podjetje za marketing, tisk in
dizajn, d.o.o., Piran, Gregorčičeva 53.

Rg-18217
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00369 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa Center za socialno delo Sežana, p.o.,
sedež: Ul. 1. maja št. 1, Sežana, pod vlož-
no št. 1/00558/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje v javni social-
no varstveni zavod: spremembo firme, usta-
novitelja, dejavnosti in pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.:
Firma:  CENTER  ZA  SOCIALNO

DELO, SEŽANA
Skrajšana firma: CSD Sežana
Osnovni kapital: 4,547.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, vstop 1. 1. 1993, vložek 4,547.000 SIT,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šonc Silvana, Sežana, Tomaj 22,
ki od 9. 8. 1994 zastopa CSD brez omejitev.

Center za socialno delo opravlja social-
no varstveno dejavnost, ki obsega: izvrše-
vanje javnih pooblastil in nalog po drugih
predpisih; storitve socialne preventive; sto-
ritve prve socialne pomoči; storitve pomoči
družini za dom; storitve osebne pomoči; sto-
ritve pomoči družini na domu; organizira-
nje skupnostnih akcij za socialno ogrožene
skupine prebivalstva; vodenje, varstvo in
organizacijo zaposlitve pod posebnimi po-
goji za duševno in telesno prizadete osebe;
opravljanje posebnih oblik priprav na zapo-
slitev.

Rg-18218
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00535 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
K.B.A., gradbeni inženiring, d.o.o., Seža-
na, sedež: Partizanska 27/a, Sežana, pod
vložno št. 1/02980/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo poobla-
stil zastopnice ter uskladitev aktov s temile
podatki:

Matična št.: 5616247
Osnovni kapital: 1,876.000 SIT
Ustanovitelja: Bandelli Marco, Nabreži-

na, Italija, Kamnolomi 25/Z-3, in Kobal Jo-
že, Komen 118d, vstopila 9. 3. 1992, vložila
po 938.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kobal Damjana, Komen 118d, ki
od 15. 4. 1994 zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-18219
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00548 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ABACCIA, trgovsko podjetje, d.o.o., Pod-
grad, sedež: Hrušica 5, Podgrad, pod vlož-
no št. 1/04278/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča statusno preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, družbeni-
kov, poslovnega deleža in zastopnikov ter
uskladitev ustanovnega akta z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5788013
Firma: ABACCIA – KOMENDANOVIĆ

IN KOMENDANOVIĆ, trgovsko podjetje,
d.n.o.

Skrajšana firma: ABACCIA – KOMEN-
DANOVIĆ IN KOMENDANOVIĆ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Komendanović Ivica, tr-
govec, vstopil 10. 4. 1993, in Komendano-
vić Lilijana, trgovka, vstopila 15. 4. 1994,
oba iz Lovrana, Hrvaška, Liganj 2, vložila
po 56.250 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
mendanović Ivica, trgovec, razrešen 15. 4.
1994 kot direktor in imenovan za družbeni-
ka, ki zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Komendanović Lilijana, trgovka,
imenovana 15. 4. 1994, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-18220
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00627 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu
vpisa MODRINA, akustika in računalniš-
tvo, d.o.o., Koper, sedež: Oljčna pot 13,
Koper, pod vložno št. 1/04462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, vstop druž-
benika, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5864470
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Luin Damjan, vstopil 5. 4.

1993, Luin Alenka, vstopila 28. 4. 1994,
oba iz Kopra, Oljčna pot 13, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18223
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01042 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa  ANTHEA  International,  import-
export zastopanje – rappresentanza,
d.o.o., Koper – S.R.L. Capodistria, sedež:
Velika vrata 7-9, Koper, pod vložno št.
1/03644/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5695988
Firma: ANTHEA International, Trgo-

vina, uvoz-izvoz, Commercio, import, ex-
port, d.o.o., Koper – S.R.L. Capodistria

Sedež: Koper, Ulica Pri velikih vratih 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Flego Aurelio, Ozzano

Dell’Emilia, Via Emilia Levante 392, vložil



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 518 Št. 10 – 19. II. 1996

1,140.000 SIT, Benevol Dragica, Koper,
Dolga reber 14, vložila 180.000 SIT in Fle-
go Isabella, Koper, Cesta na Markovec 21,
vložila 180.000 SIT, vstopili 26. 10. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
nevol Dragica, razrešena 10. 5. 1994 kot
namestnica direktorja; prokuristka Flego
Isabella, imenovana 10. 5. 1994.

Dejavnost: trgovina na drobno in debelo
z živili in neživili; prodaja na drobno in
debelo sadja in zelenjave, kmetijskih in
gozdnih pridelkov, mešanega blaga, izdel-
kov za šport, lov in ribolov, vseh vrst dvo-
koles ter igrač, tekstila in konfekcije, obu-
tve in nogavic, izdelkov iz kože in krzna,
galanterije, bižuterije, drogerijskega, parfu-
merijskega in kozmetičnega blaga, pisarniš-
kega materiala, pisarniškega pribora, knjig
in papirja, glasbenih instrumentov, plošč in
kaset, vse tudi po katalogu in z akviziterji;
trgovina na drobno in debelo z novimi in
rabljenimi vozili, z nadomestnimi deli in s
potrebščinami, z mopedi in motocikli in s
kolesi s pomožnim motorjem; odkup in pro-
daja lesa; gostinske storitve: gostilne, taver-
ne, točilnice, okrepčevalnice, bifeji, bari,
diskoteke in podobno; zastopanje in pred-
stavljanje pravnih in fizičnih oseb v prome-
tu blaga in storitev; posredništvo v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu; tržna
raziskava in marketing; poslovne storitve:
knjigovodske in računovodske storitve ter
obdelava podatkov; ekonomska propaganda
in reklama; grafična dejavnost; opravljanje
menjalniških poslov; turistično posredova-
nje; prevoz blaga za lastne potrebe in tretje
osebe; dajanje v najem prevoznih sredstev
(avtomobilov, tovornjakov in avtobusov);
posli zunanjetrgovinskega prometa: izvoz
in uvoz storitev in izvoz in uvoz živil in
neživil v maloobmejnem prometu z Italijo.

Rg-18224
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01087 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
INBO, Trgovina z železnino, d.o.o., Ko-
per, Soška 7, sedež: Soška 7, Koper, pod
vložno št. 1/00982/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo družbenika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5344069
Firma:  INBO,  Trgovina  z  železnino,

d.o.o., Koper
Skrajšana firma: INBO, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pencelj Neva in Pencelj Ka-

rel, izstopila 23. 5. 1994; Pencelj Nevija,
Šmarje pri Kopru, Šmarje 204, vstopila 23.
5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-18226
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01097 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
MARIELLA, Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov in galanterije, komercialno za-
stopstvo, d.o.o., Lucija, sedež: Lucija, Ul.
borcev 20, Portorož, pod vložno št.

1/03323/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala, pri-
stop novega družbenika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5712661
Osnovni kapital: 3,241.154 SIT
Ustanovitelja: Vižintin Mariella, Porto-

rož, Ul. borcev 20, Lucija, vstop 6. 4. 1992,
vložek 977.946 SIT in ŽEMAR, proizvod-
nja in komercialno zastopstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Grajzerjeva 21a, vstop 17. 5. 1994,
vložek 2,263.208 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-18228
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01158 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa EXCLUSIVE TEAM, podjetje za
turizem, rekreacijo in trgovino, d.o.o.,
Rodik 3a, sedež: Rodik 3a, Kozina, pod
vložno št. 1/02436/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo zastop-
nikov ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5518881
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Benčina Valter, Sežana,

Šmarje 22b, vložek 270.000 SIT, Babič Ivi-
ca, Kozina, Rodik 3a, vložek 1,125.440 SIT
in Filipčič Radovan, Sežana, Lipiška 2, vlo-
žek 104.560 SIT – vstopili 8. 10. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Benčina Valter, razrešen 21. 3. 1994;
direktor Filipčič Radovan, imenovan 21. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18229
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01174 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
CONSULPRIME, svetovanje, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Koper, sedež:
Vojkovo nabrežje 38, Koper, pod vložno
št. 1/04003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, razširitev de-
javnosti, spremembo zastopnika ter uskla-
ditev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5753791
Firma:  CONSULPRIME,  svetovalno,

trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CONSULPRIME, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Galliano Giorgio, Belluno,

Italia, V. Vittorio Veneto 209, vstop 4. 3.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Račnik Irena, Koper, Vanganelska
45/a, imenovana 19. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo z živili in neživili v tranzitu.

Dejavnost družbe je odslej: gostinske
storitve strežbe in nastanitve: diskoteka, bar,
caffe, nočni klub, hoteli, auto camp ipd.;
rent-a-car; gradbene storitve visokih, nizkih
in hidro gradenj; turistična agencija; trgovi-
na na debelo in drobno s prehrambenimi in

neprehrambenimi proizvodi, razen z vojaš-
ko opremo in oborožitvenimi sredstvi; za-
stopanje, posredovanje, akvizicija, komisij-
ski in drugi komercialni posli v prometu
blaga in storitev; finančni inženiring; eko-
nomski inženiring; finančne storitve, razen
bančnih poslov; svetovanje na področju in-
vesticij; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; leasing posli; storitve menjalnice;
posredovanje v prometu z nepremičninami;
posredovanje v prometu z vozili in plovili;
organizacija športnih, kulturnih in zabavnih
prireditev; trgovina na debelo z živili in
neživili v tranzitu.

Rg-18232
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01266 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
EUROAVTO, trgovsko podjetje, Postoj-
na, d.o.o., sedež: Goriče 9, Postojna, pod
vložno št. 1/03350/00 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.: 5656249
Osnovni kapital: 1,639.146 SIT
Ustanovitelj: Bajc Albin, Postojna, Go-

riče 9, vstop 2. 7. 1992, vložek 1,639.146
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18234
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01330 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ABAK, trgovska in storitvena de-
javnost, d.o.o., Koper, Pristaniška 2, se-
dež: Pristaniška 2, Koper, pod vložno št.
1/01387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov, vstop družbe-
nika, razširitev dejavnosti ter uskladitev ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5409535
Firma: ABAK, trgovska in storitvena

dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ABAK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prodan Nevenka, vstopila

23. 1. 1990 in Prodan Miloš, vstopil 24. 5.
1994, oba iz Ankarana, Kolomban 43/c, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na drobno in debelo z vsemi živili in
neživili; trgovina na debelo z neživili v tran-
zitu; gostinske storitve strežbe hrane in pi-
jače.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z vsemi živili in neživili; trgovina
na debelo z živili in neživili v tranzitu;
opravljanje posredniških, zastopniških in
akviziterskih storitev; opravljanje komer-
cialnih poslov pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; gostinske storitve
strežbe hrane in pijače.

Rg-18235
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01334 z dne 6. 7. 1995 pri subjektu vpisa
GLOBUS, Pomorska agencija, d.o.o., Ko-
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per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper,
pod vložno št. 1/01016/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, spremembo naslova
družbenika in pooblastila zastopnika ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 534126
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: INTERTRANS, p.o., Ljub-

ljana, Ljubljana, Tivolska 50, vložil 74.203
SIT, Španjol Sanin, Izola, A. Valenčiča 6,
vložil 179.201 SIT, ter Krnel Franc, Koper,
Izletniška 6, Bandelj Emil, Koper, Za gra-
dom 16, Sečnik Peter, Ljubljana, Na Herši
10 in Svetek Rok, Ljubljana, Murgle 67e,
vložili po 311.649 SIT – vstopili 2. 3. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bandelj Emil, ki od 12. 5. 1994 za-
stopa družbo z omejitvijo, da za sklepanje
poslov v zvezi s prometom nepremičnin,
nakupom ali prodajo osnovnih sredstev ozi-
roma sklepanje poslov, ki zavezujejo druž-
bo za več kot eno leto, ter za sklepanje
poslov, katerih vrednost presega trikratno
vrednost osnovnega kapitala družbe, potre-
buje soglasje skupščine družbe.

Rg-18237
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01384 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu vpisa
BEXTRIM, podjetje za uvoz, izvoz in tr-
govino z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi ter gostinske, turistične, kulturne
in športne storitve, d.o.o., Senožeče, se-
dež: Senožeče 46, Senožeče, pod vložno št.
1/02712/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, dopolnitev dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5596530
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanoviteljica: Bric Rosana, Senožeče

46, vstop 27. 12. 1993, vložek 1,512.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni in se po
novem glasi: trgovina z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi na debelo in drobno; go-
stinske storitve nastanitve, prehrane; turi-
stična posredovanja; savna, fitnes, masaža,
kozmetika, aerobika; popravila športne
opreme; posredniški, komisijski in agencij-
ski posli; storitve reklame in ekonomske
propagande; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
ekonomsko organizacijske in tehnološke
storitve; organiziranje izobraževanja šport-
ne dejavnosti; organizacija in izvedba semi-
narjev; menjalniški posli; prodaja in nakup
tujih valut; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu.

Rg-18239
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01528 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa OLMAR, oskrba ladij, d.o.o. Ko-
per, sedež: Vojkovo nabrežje 38, Koper,
pod vložno št. 1/00724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5296765
Firma: OLMAR, Oskrba ladij, d.o.o.
Skrajšana firma: OLMAR, d.o.o.

Rg-18242
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01819 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu
vpisa KOZLEK, proizvodno storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Ilirska Bistrica,
sedež: Rozmanova 19, Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/02744/00 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.: 5560012
Osnovni kapital: 1,991.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Milenko, Ilirska Bi-

strica, Rozmanova 19, vstop 17. 1. 1992,
vložek 1,991.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18243
Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01885 z dne 7. 7. 1995 pri subjektu vpisa
TELES, trgovina in storitve, uvoz, izvoz,
d.o.o. Ilirska Bistrica, sedež: Koseze 14,
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/02586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov, razširitev dejavnosti ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5534534
Firma: TELES – Proizvodnja izdelkov

iz plastike in lesa, storitve, notranja in
zunanja trgovina, kmetijstvo in turizem,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Koseze 14

Skrajšana firma: TELES, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Osnovni kapital. 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Pintač Juraj, Viškovo, Hr-

vaška, Vrtače 66, Marčelji, Bergoč Ivan,
Ilirska Bistrica, Koseze 14, Bergoč Tomaž,
Ljubljana, Postojnska ulica 4, in Bergoč An-
drej, Ilirska Bistrica, Koseze 14, vstopili 8.
11. 1991, vložili po 400.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok,
razen orožja in vojaške opreme, od tega na
debelo tudi v tranzitu; agencijski posli pri
sklepanju vseh vrst zavarovanj; zastopanje
in posredovanje v prometu blaga in storitev;
prevoz blaga in ljudi v notranjem in medna-
rodnem cestnem prometu; proizvodnja litih,
kovanih in stiskanih izdelkov; predelava pla-
stičnih mas; proizvodnja predizdelanih grad-
benih elementov; proizvodnja žaganega
lesa in plošč; finančno knjigovodski inženi-
ring; predelava in konserviranje sadja, zele-
njave in mesa; grafična dejavnost; proizvod-
nja raznovrstnih izdelkov; kmetijska proi-
zvodnja in storitve; ribištvo; maloobmejni
promet; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok, razen
orožja in vojaške opreme; gostinstvo; po-
pravila in vzdrževanje: izdelkov precizne
mehanike; radijskih, televizijskih aparatov
in naprav; električnih strojev in drugih elek-

trotehničnih aparatov in naprav; izdelava
raznovrstnih elektrotehničnih izdelkov; ure-
janje in vzdrževanje parkov, zelenic in re-
kreacijskih površin; neomenjene storitve na
področju prometa; projektiranje in sorodne
tehnične storitve; menjalniški posli; konsig-
nacijska prodaja in skladiščenje blaga.

Dejavnost družbe se spremeni: dejavnost
pod šif. 050302 se glasi: “zaključna dela v
gradbeništvu”; dejavnost po šif. 020120 in
šif. 020201 se črtata; dejavnost pod šif.
080202 se glasi: “turistično posredovanje”.

Dejavnost je odslej: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi vseh trgovskih strok, razen orožja in
vojaške opreme, od tega na debelo tudi v
tranzitu; agencijski posli pri sklepanju vseh
vrst zavarovanj; zastopanje in posredovanje
v prometu blaga in storitev; prevoz blaga in
ljudi v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu; proizvodnja litih, kovanih in sti-
skalnih izdelkov; predelava plastičnih mas;
proizvodnja predizdelanih gradbenih ele-
mentov; proizvodnja žaganega lesa in plošč;
finančno knjigovodski inženiring; predela-
va in konserviranje sadja, zelenjave in me-
sa; grafična dejavnost; proizvodnja razno-
vrstnih izdelkov; kmetijska proizvodnja in
storitve; ribištvo; maloobmejni promet; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovskih strok, razen orožja in vojaš-
ke opreme; gostinstvo; popravila in vzdrže-
vanje: izdelkov precizne mehanike; radij-
skih, televizijskih aparatov in naprav, elek-
tričnih strojev in drugih elektrotehničnih
aparatov in naprav; izdelava raznovrstnih
elektrotehničnih izdelkov; urejanje in vzdr-
ževanje parkov, zelenic in rekreacijskih po-
vršin; neomenjene storitve na področju pro-
meta; projektiranje in sorodne tehnične sto-
ritve; menjalniški posli; konsignacijska pro-
daja in skladiščenje blaga; zaključna dela v
gradbeništvu; turistično posredovanje.

KRANJ

Rg-12164
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02705 z dne 6. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa ETI – trgovsko, gostinsko in sto-
ritveno podjetje Kranj, Pot v Bitnje 24,
Kranj, pod vložno št. 1/03501/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo ustanoviteljev, dejavno-
sti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5884306
Firma: MUHOVEC IN OSTALI, trgov-

sko, gostinsko in storitveno podjetje,
d.n.o., Kranj

Skrajšana  firma:  MUHOVEC  IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranj, Tončka Dežmana 2
Ustanovitelja: Trilar Erika, Kranj, Pot v

Bitnje 24, vstop 4. 4. 1992, vložek 9.999
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Muhovec Matjaž, Kranj, Tonč-
ka Dežmana 2, vstop 4. 5. 1994, vložek
9.999 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Trilar
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Erika imenovana dne 4. 4. 1992 za družbe-
nico ki zastopa družbo brez omejitev in dne
4. 5. 1994 razrešena kot družbenica; Trilar
Janez, razrešen 4. 5. 1994, kot namestnik
direktorja, družbenik Muhovec Matjaž, ime-
novan 4. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-13322
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01172 z dne 20. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa STEKLO SKOK, d.o.o., Kranj,
Prešernova 17, Kranj, pod vložno št.
1/00489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5296943
Firma: STEKLO SKOK, trgovina na

debelo in drobno, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: STEKLO SKOK,

Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanoviteljica: Skok Marija, Kranj,

Bavdkova 30, vstop 3. 11. 1989, vložek
2,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13218
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01193 z dne 3. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa STIK R & U, ŠKOFJA LOKA,
d.o.o., Cankarjev trg 6, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5538343
Firma: STIK R & U, podjetje za servi-

siranje in posredovanje blaga ter storitev
v notranji in zunanji trgovini, Škofja Lo-
ka, d.o.o.

Skrajšana firma: STIK R & U, Škofja
Loka, d.o.o.

Sedež: Škofja Loka, Cankarjev trg 6
Osnovni kapital: 1,584.970 SIT
Ustanovitelja: Oman Roman, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 103 in Doljak Uroš,
Škofja Loka, Trata 7, oba vstopila 28. 10.
1991, vložila po 792.485 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-16381
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00851 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FIGURA, proizvodnja, stori-
tve, trgovina, d.o.o. Škofja Loka, Na Lo-
gu 14 B, Škofja Loka, pod vložno št.
1/05141/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5804906
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Jelovčan Viktor, Škofja Lo-

ka, Na logu 14 b, vstop 7. 6. 1993, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16330
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01529 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FARAON, posredovanje in or-
ganizacija kulturno zabavnih prireditev,
d.o.o., Bled, Grajska 41, Bled, pod vložno
št. 1/04148/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča povišanje osnovne vloge in spre-
membo naslova ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5689767
Firma: FARAON, posredovanje in or-

ganizacija kulturno zabavnih prireditev,
d.o.o., Bled

Skrajšana firma: FARAON, d.o.o., Bled
Osnovni kapital: 1,894.840 SIT
Ustanovitelj: Bohinc Alojz, Bled, Graj-

ska 41, vstop 26. 10. 1992, vložek 1,894.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bohinc
Alojz, izstop 24. 5. 1995.

Rg-16301
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/00573 z dne 23. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DOBRO-TURIST, Bled, d.o.o.,
Muže 4, Zasip, Bled, pod vložno št.
1/00516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovne vloge in us-
kladitev dejavnosti s klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5301068
Firma:  DOBRO-TURIST,  gostinsko,

turistično podjetje Bled, d.o.o.
Skrajšana  firma:  DOBRO-TURIST,

Bled, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Peterman Roman, Bled,

Rečiška 11 in Lavrič Dominik, Zasip, Bled,
Muže 4, oba vstopila 4. 12. 1989, vložila po
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1995: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1596 Proizvodnja
piva; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 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; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovna na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6030 Cevovodni transport; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-16292
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/00970 z dne 18. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLANINA GORENJA VAS,
d.o.o., Trebija 1, Gorenja vas, pod vložno
št. 1/01825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5445736
Firma: PLANINA, podjetje za trgovi-

no in storitve v prometu, d.o.o., Trebija
Skrajšana firma: PLANINA, d.o.o., Tre-

bija
Osnovni kapital: 1,636.260 SIT

Rg-16243
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01378 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPARTAK, d.o.o., Šenčur, Sve-
teljeva 4, Šenčur, pod vložno št. 1/02906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5566649
Firma: SPARTAK, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., Šenčur
Skrajšana firma: SPARTAK, d.o.o., Šen-

čur
Osnovni kapital: 1,826.400 SIT
Ustanovitelj: Štular Darko, Kranj, Šorli-

jeva ul. 25, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,826.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
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debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.

Rg-16235
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01506 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LISJAK, Kranj, d.o.o., OBJ.
54-94, Cesta talcev 69, Kranj, pod vložno
št. 1/01484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5432162
Firma: LISJAK, trgovsko in servisno

podjetje Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: LISJAK Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,841.360 SIT
Ustanovitelja: Lisec Gregor, Kranj, Ce-

sta talcev 69, vstop 26. 5. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Li-
sec Emil, Kranj, Cesta talcev 69, vstop 26.
10. 1993, vložek 2,831.360 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-16212
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01543 z dne 11. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKA GOZDARSKA
ZADRUGA, z.o.o., Škofja Loka, Jegoro-
vo predmestje 21, Škofja Loka, pod vlož-
no št. 1/05500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Firma:  KMETIJSKA  GOZDARSKA
ZADRUGA, z.o.o., Škofja Loka

Skrajšana firma:  KGZ,  z.o.o.,  Škofja
Loka

Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo.

Na novo se vpiše dejavnost: storitve v
trgovini.

Rg-16208
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00525 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa SREČO, podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Zgoša, Zgo-
ša 32/a, Begunje, pod vložno št. 1/02003/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 546447
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stiperski Nada, Lesce,

Tovarniška 28, vstop 3. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16180
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03221 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa VIBRO, Tovarna elementov in
sistemov za avtomatizacijo, d.o.o., Žiri,
Novovaška 147, Žiri, pod vložno št.
1/01715/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5433207
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Oblak Zdenko, razrešen 30. 9. 1994;
Mlinar Jože, imenovan 30. 9. 1994, Žiri,
Čevljarska ul. 2, kot vršilec dolžnosti direk-
torja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16158
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00677 z dne 11. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05451/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5851963
Firma: GTS, gostinstvo, turizem in sto-

ritve, d.o.o., Tržič
Skrajšana firma: GTS, d.o.o., Tržič
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržič, Podljubelj 262
Osnovni kapital: 2,475.000 SIT
Ustanovitelja: Govekar Darja, Tržič, Pod-

ljubelj 262 in Švab Igor, Tržič, Bistrica 23,
vstopila 10. 5. 1994, vložila po 1,237.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Govekar Darja, imenovana 10. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; Švab
Igor, imenovan 10. 5. 1994, kot namestnik
direktorja zatopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 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; 50503 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 mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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 pohi-štva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovna 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
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovna 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
Trgovna 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 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-
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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; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Toččenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 65122
Dejavnost hranilnic; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Rg-16147
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03340 z dne 13. 4. 1995 pod št.
vložka 1/05455/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5878454
Firma: RIBNIKAR & SUHADOLNIK,

sanitarno higienske in druge storitve ter
trgovina, d.n.o., Sebenje

Skrajšana firma: RIBNIKAR & SUHA-
DOLNIK, d.n.o., Sebenje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Križe, Sebenje 48/B
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Ribnikar Franc, Križe, Se-

benje 48 B in Suhadolnik Matija, Kranj,
Smledniška 79, oba vstopila 30. 11. 1994,
vložila po 5.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Ribnikar Franc, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo neomejeno; družbe-
nik Suhadolnik Matija, imenovan 30. 11.
1994, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7470 Čiščenje stavb; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 53302 Dejavnost okrep-
čevalnic.

Rg-16111
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00488 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALMIRATRADE, Podjetje za
trgovinsko dejavnost Radovljica, p.o., Jal-
nova 2, Radovljica, pod vložno št.
1/02284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5491207
Firma: ALMIRATRADE, podjetje za

trgovinsko dejavnost, Radovljica, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Radovljica, Jalnova c. 2.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vr-

tačnik Nataša, razrešena 31. 8. 1994; direk-
tor Gregorc Branko, imenovan 1. 9. 1994,
Ljubljana, Briljeva 8, zastopa družbo neo-
mejeno.

Rg-16896
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 724/94 z dne 20. 9.
1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje na registrskem vložku št. 1-464-00
KARAVANKE TRANSPORT – Podjetje
za opravljanje in organizacijo prevozov v

domačem in mednarodnem prometu, Je-
senice, d.o.o., Borisa Kidriča 41, Jesenice
s temile podatki:

Prenehalo je pooblastilo za zastopanje
dosedanji v.d. direktorici Šariki Debenec,
ki je zastopala družbo neomejeno.

Odslej zastopa družbo v.d. direktor Sreč-
ko Klukovič, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-16888
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/00709 z dne 21.
12. 1994 pri subjektu vpisa ZUVERO, tr-
govina, svetovanje, storitve, d.o.o., Kranj,
pod vložno št. 1/03950/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter spremembo ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5661765
Osnovni kapital: 1,704.350 SIT
Ustnaovitelj: Zakrajšek Alojzij, Duplje,

Podbrezje 109, vstop 15. 7. 1992, vložek
1,704.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urh Vinko, izstop 22. 4. 1994.

Rg-16816
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 371/94 z dne 9. 11.
1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo ustanoviteljev in razširitev de-
javnosti na registrskem vložku št. 1-2941-00
MARENK, d.o.o., Krnica, Krnica 36,
Zgornje Gorje,  s temile podatki:

V družbo je vstopila Milena Urh iz Boh.
Bele 131a, z vlogo 508 SIT.

Dejavnost se razširi na: storitve avtovle-
ke, predelava mesnih izdelkov in storitve
klavnice, gradbeni inženiring – organizira-
nje in posredovanje pri izgradnji komplet-
nih gospodarskih in drugih objektov, vseh
vrst gradbenih objektov, nadzor pri gradnji
vseh vrst gradbenih objektov, posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev,
izdelava investicijskih elaboratov in analiz,
izgradnja vseh vrst investicijskih objektov,
industrijskih, poslovnih, in stanovanjskih,
javnih in individualnih; proizvodnja grad-
benih materialov, poslovne storitve – raz-
množevanje, fotokopiranje, kopiranje in po-
dobne storitve; posredovanje pri nakupu in
prodaji nepremičnin.

Rg-16811
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/00726 z dne
9. 11. 1994 pri subjektu vpisa MAN-
HATTAN, d.o.o., Cerklje, pod vložno št.
1/01582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanovitelja in usta-
novnega vložka ter spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5562082
Firma:  MANHATTAN,  inženiring,

proizvodnja, trgovina, d.o.o., Brnik, Vo-
povlje 8, Cerklje

Skrajšana firma: MANHATTAN, d.o.o.,
Cerklje

Osnovni kapital: 1.587.000 SIT
Ustanovitelj: Ahčin Vlado, Cerklje, Vo-

povlje 29, vstop 20. 8. 1990, vložek
1,587.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Alojz, izstop 24. 5. 1994.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kot-
nik Alojz, razrešen 25. 4. 1994.

Rg-16790
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/02915 z dne 28.
9. 1994 pod št. vložka 1/05351/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podat-
ki:

Matična št.: 5864364
Firma: NIRO STEEL, proizvodnja pri-

robnic in elementov iz nerjavnih jekel,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Jesenice, Cesta železarjev 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Smolej Roman, Jesenice,

Ul. H. Verdnika 36, vstop 28. 7. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, Kosec Peter, Ljubljana, V Murglah 93,
vstop 28. 7. 1994, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Nanut Sonja, Go-
rica, Italija, Via 3 Cavalleggeri Di Lodi,
vstop 28. 7. 1994, vložek 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor  Smolej Roman, imenovan 28. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: proizvodnja prirob-
nic, fitingov in drugih elementov iz nerja-
večih in drugih materialov; proizvodnja ko-
vanih obročev in drugih elementov za ko-
vinsko industrijo; inženiring posli za proi-
zvodnjo in trženje opreme; trgovina z
neživilskimi proizvodi na veliko in malo.

Rg-16789
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/02573 z dne 20.
9. 1994 pod št. vložka 1/05346/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
druge z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5857325
Firma: LESNA ZDRUGA ZA SELŠKO

DOLINO, z.o.o.
Skrajšana firma: LZ, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: Železniki, Češnjica 54
Osnovni kapital: 363.317,50 SIT
Ustanovitelji: Demšar Franc, Železniki,

Rudno 27; Demšar Anton, Železniki, Rudno
44; Demšar Janez, Železniki, Rudno 4;
Demšar Alojz, Železniki, Rudno 13; Gart-
nar Vincenc, Železniki, Rudno 25; Nastran
Peter, Železniki, Rudno 11; Nastran Jožef,
Železniki, Rudno 7; Demšar Filip, Železni-
ki, Rudno 37; Bevk Filip, Železniki, Rudno
29; Luznar Marija, Železniki, Rudno 23;
Vrhunc Ivanka, Železniki, Rudno 20; Eržen
Rudolf, Železniki, Rudno 21; Šolar Rok,
Železniki, Rudno 3; Benedik Marija, Selca,
Selca 67; Blaznik Jožef, Železniki, Češnjica
47; Gajgar Katarina, Železniki, Češnjica 25;
Gajgar Lovrenc, Železniki, Češnjica 7; Mo-
horič Marjan, Železniki, Češnjica 31; Za-
man Tadej, Železniki, Češnjica 29; Ceferin
Franca, Železniki, Češnjica 28; Šmid Mari-
ja, Železniki, Češnjica 27; Blaznik Jože, Že-
lezniki, Češnjica 15; Prevc Jožef, Železniki,
Studeno 9; Demšar Jožef, Železniki, Stude-

no, 5; Gortnar Stanko, Železniki, Racovnik
5; Božič Janez, Selca, Kališe 2; Rovtar Ja-
nez, Selca, Kališe 7; Šolar Jožef, Selca, Ka-
liše 10; Lotrič Rado, Železniki, Na Kresu 7;
Megušar Jože, Selca, Dolenja vas 22; Na-
stran Jože, Selca, Selca 99; Lotrič Marko,
Železniki, Na Plavžu 48; Habjan Mihael,
Železniki, Dražgoše 15; Lotrič-Pentek Bro-
nislava, Ljubljana, Kovinarska 1; Luznar
Vinko, Ljubljana, Kogojeva 10; Marenk Sta-
nislav, Železniki, Dražgoše 47; Jelenc Ma-
rija, Železniki, Dražgoše 11; Jelenc Jožef,
Železniki, Dražgoše 42; Vencelj Frakelj, Že-
lezniki, Dražgoše 56; Šolar Alojz, Železni-
ki, Dražgoše 8; Eržen Jakob, Železniki, Oj-
stri vrh 6; Mesec Anton, Železniki, Na kre-
su 3; Krek Peter, Selca, Selca 12; Cikič
Rado, Železniki, Ojstri vrh 3; Brce Mirko,
Selca, Lajše 12; Prevc Božidar, Železniki,
Dražgoše 6; Bevc Jože, Železniki, Rudno
24; Vegič Ivan, Železniki, Dražgoše 10; Je-
lenc Ludvik, Železniki, Dražgoše 3; Trojar
Milan, Železniki, Ojstri vrh 4; Derlink Vin-
ko, Železniki, Osojnik 1; Benedik Janez,
Železniki, Studeno 8; Nastran Rafko, Želez-
niki, Studeno 14; Rihtaršič Marjan, Selca,
Lajše 9; Pfajfar Jurij, Železniki, Češnjica
30; Šolar Jože, Selca, Topolje 7; Rovtar Lud-
vik, Selca, Topolje 10; Potočnik Franc, Že-
lezniki, Zabrekve 11; Lotrič Janez, Selca,
Kališe 6; Jelenc Mihael, Železniki, Dražgo-
še 28; Hajnrihtar Stane, Selca, Selca 75;
Eržen Luka, Železniki, Rudno 9; Tušek
Franc, Železniki, Martinj vrh 3; Benedičič
Boris, Železniki, Studeno 10; Tolar Alojz,
Železniki, Podlonk 4; Pogačnik Franc, Že-
lezniki, Kališe 4; Nastran Frančišek, Selca,
Selca 32; Megušar Tone, Selca, Selca 64;
Marenk Franc, Selca, Selca 72; Čemažar
Stane, Železniki, Potok 10; Peternelj Franc,
Železniki, Davča 9; Bogataj Jože, Železni-
ki, Češnjica 11; Tolar Peter, Železniki, Pr-
tovč 1; Brce Janez, Selca, Lajše 9; Lušina
Franc, Selca, Dolenja vas 2; Debeljak Ivan,
Selca, Dolenja vas 21; Nastran Miha, Želez-
niki, Studeno 20; Šmid Franc, Selca, Selca
68; Podrekar Janez, Selca, Selca 90; Jago-
dic Stane, Selca, Selca 25; Habjan Rudi,
Selca, Selca 84; Bešter Franc, Selca, Selca
89; Leben Franc, Selca, Selca 85; Podlipnik
Matej, Selca, Selca 70; Prevc Vinko, Selca,
Selca 73; Fajfar Franc, Selca, Selca 27; Lav-
tar Tomaž, Selca, Selca 28; Demšar Minka,
Selca, Selca 50; Bogataj Zdravko, Selca,
Bukovica 30; Leben Alojz, Selca, Ševlje 1;
Gartner Slavko, Železniki, Podlonk 17, vsi
vstopili 4. 4. 1994, vložili po 3.992,50 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Me-
sec Anton, imenovan 4. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Zadruga opravlja naslednje dejavnosti:
proizvodnja izdelkov in polizdelkov iz lesa,
predelava in dodelava lesa; prodaja in na-
kup vseh vrst kmetijskih izdelkov, proizvo-
dov in polproizvodov, živine in lesa na de-
belo in drobno; posredovanje pri prodaji
okroglega in rezanega lesa in lesnih izdel-
kov in polizdelkov; trgovina na debelo in
drobno z vsemi živilskimi in neživilskimi
proizvodi in polproizvodi; prodaja in nakup
repromaterialov, strojev in opreme za kme-
tijsko in gozdarsko ter lesno-predelovalno
proizvodnjo, med njimi leasing prodaja, pro-
daja in nakup rabljenih strojev in opreme in
prodaja in nakup staro za novo; gostinske in

turistične storitve; organiziranje sejmov in
razstav; gojitev, varstvo in izkoriščanje goz-
dov in kmetijskih zemljišč; organiziranje
izobraževanja s področja kmetijstva, gospo-
dinjstva in kmečkega turizma; veterinarske
storitve; transportne storitve v tovornem in
potniškem cestnem prometu.

Rg-16765
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/02831 z dne 5.
9. 1994 pri subjektu vpisa KOTIN, sveto-
vanje, trženje in zastopanje, d.o.o., Kranj,
pod vložno št. 1/00545/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5328896
Dejavnost se spremeni tako, da se odslej

glasi: komercialni posli pri uresničevanju
prometa blaga in storitev; marketinške sto-
ritve, predstavitev, promocije izdelkov;
aranžiranje in pakiranje darilnih izdelkov;
zastopniške storitve in ekonomske propa-
gande; gospodarsko in finančno svetovanje;
agencijske in komisijske storitve; prirejanje
sejmov in gospodarskih razstav; trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok.

Rg-16742
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/00272 z dne 8.
7. 1994 pod št. vložka 1/05313/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Firma:  ERZAR  TRANSPORT  IN
ČLANI, prevozništvo, trgovina, storitve,
d.n.o., Visoko

Skrajšana firma: ERZAR TRANSPORT
IN ČLANI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Visoko, Visoko 133
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Erzar Alojzij in Erzar Ma-

rija, oba Visoko, Visoko 133, vstopila 28. 2.
1994, vložila po 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Erzar Alojzij, imenovan 28. 2. 1994,
zastopa družbo neomejeno; družbenica Er-
zar Marija, imenovana 28. 2. 1994, zastopa
družbo neomejeno.

Dejavnost družbe: organizacija, prevoz
blaga (s tovornjaki in drugimi motornimi
vozili s priklopnikom ali brez njega), in
oseb v cestnem prometu in avtovleka vo-
zil; storitve notranje špedicije, posredniš-
tvo, komisijski posli na področju prometa
blaga in storitev; avtoprevozništvo; stori-
tve posojanja avtomobilov (rent-a-car); tr-
govina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh vrst trgovskih
strok ter tudi v tranzitu; trgovina z meša-
nim blagom; posredovanje pri nabavi in
prodaji nepremičninin; trgovina s kmetij-
skimi stroji in orodjem, umetnimi gnojili,
semeni, sadilnimi materiali in sredstvi za
zaščito rastlin in živine; živinska in druga
živalska krma; trgovina s tehnično opremo
in rezervnimi deli, orodjem in potrebščina-
mi, reprodukcijski in potrošni material za
oskrbovanje proizvodnje in storitvenih de-
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javnosti; konsignacijska prodaja; akviziter-
ska prodaja; gostinske storitve; turistične
agencije (organizacija in posredovanje pri
organiziranju potovanj, izletov, ekskurzij
in drugih turističnih aranžmajev; posredo-
vanje pri nastanitvi turistov v objektih v
individualni lastnini in drugo posredova-
nje na področju turizma); organiziranje iger
z igralnimi avtomati (brez možnosti denar-
nega dobitka), video igrami in drugimi me-
haničnimi ali avtomatičnimi aparati in na-
pravami v okviru zakonsko dovoljenega;
organizacija in izvedba proizvodnje v koo-
peraciji; kovinopredelovalna in plastična
dejavnost; proizvodnja električne energije;
opravljanje storitev vseh hišnih in drugih
opravil in popravil: napeljevanje električ-
ne in vodovodne napeljave, montaža po-
hištva, polaganje keramičnih ploščic, čiš-
čenje bojlerjev ipd; vodenje knjigovods-
tva, računovodstva, obdelava podatkov; ra-
čunalniško oblikovanje tekstov; vse vrste
računalniških storitev; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; marketing,
svetovanje, organizacija proizvodne koo-
peracije, komercialno posredovanje na po-
dročju elektrotehnike, elektronike, strojniš-
tva, servisiranje elektrotehničnih, elektron-
skih in pnevmatskih naprav, orodjarstva,
plastike, gume, kovin, nekovin, lesa ter os-
talih in umetnih materialov; časopisno za-
ložniška in grafična dejavnost; organizaci-
ja proizvodnje dela v lastni in kooperacij-
ski proizvodnji; posredovanje, zastopanje
komisijskih agencijskih in komercialnih
poslov pri prometu blaga in storitev;  me-
njalniški posli; razmnoževanje, naslavlja-
nje, izdelava fotografskih in drugih kopij
ter druge neomenjene storitve; leasing po-
sli; bencinski servis; avto šola; avtoodpad
vlečna služba.

Zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz in
uvoz neživilskih in živilskih izdelkov ter
blaga vseh vrst trgovskih strok ter tudi v
tranzitu; uvoz novih in rabljenih avtomobi-
lov; storitve mednarodne špedicije, posred-
ništvo, komisijski posli na področju prome-
ta blaga in storitev; prevoz blaga (s tovor-
njaki in drugimi motornimi vozili s priklop-
nikom ali brez njega), in oseb v cestnem
prometu in avtovleka vozil; organiziranje in
posredovanje turistične dejavnosti; posebne
oblike ZT prometa (dolgoročne proizvodne
kooperacije, kompenzacijski posli, nakup
blaga v tujini zaradi prodaje v tujini ter
uvoz in ponovni izvoz tega blaga, izvoz in
uvoz blaga po mednarodnih sejemskih kom-
penzacijskih poslih); vse vrste storitev v ZT
prometu po zakonu o ZT poslovanju (orga-
nizacija in izvajanje investicijskih del v tu-
jini, storitve posredovanja in zastopanja v
prometu blaga in storitev, gostinske in turi-
stične storitve in druge podobne storitve);
zastopanje in posredovanje tujih firm ter
opravljanje dejavnosti za njih.

Rg-16737
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 94/02202 z dne 6.
7. 1994 pri subjektu vpisa PROFIL 93, no-
tranja in zunanja trgovina pod vložno št.
1/04760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5757932
Firma: PROFIL 93, notranja in zuna-

nja trgovina, d.o.o., Križe
Skrajšana firma: PROFIL 93, d.o.o.,

Križe
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ješe Jože, Križe, Hladni-

kova 22, vstop 10. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16733
Temeljno sodišče v Kranju, enota v

Kranju, je s sklepom Srg št. 94/01970 z dne
6.  7.  1994  pri  subjektu  vpisa  AMA-
ZONA, AKVARISTIKA, pod vložno št.
1/04279/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5726310
Firma: AMAZONA, akvaristika, Kranj,

d.o.o.; Obj. 591-94
Skrajšana firma: AMAZONA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,554.900 SIT
Ustanovitelja: Benedičič Mirjam in Be-

nedičič Jože, oba Kranj, Galetova 12, vsto-
pila 28. 12. 1992, vložila po 777.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-16651
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 1746/93 z dne 22.
2. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
razširitev dejavnosti na registrskem vložku
št. 1-488-00 TBM, Marketinški inženiring
Škofja Loka, d.o.o., Škofja Loka, Suška
cesta 36 s temile podatki:

Dejavnost se razširi na: lesnopredeloval-
na dejavnost: proizvodnja in predelava le-
senih stavbnih elementov in proizvodnja le-
senega pohištva.

Rg-16638
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 1772/93 z dne 20.
1. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo ustanovitelja na registrskem
vložku št. 1-4884-00 LISJAK – trgovsko
in servisno podjetje, Kranj, d.o.o., Kranj,
Cesta talcev 69 s temile podatki:

Iz družbe izstopi Lisec Gorazd, v družbo
vstopi Lisec Emil, Cesta talcev 69, Kranj.

Rg-17822
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/01469 z dne 6. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  UNIKOM  TRADE,  Kranj,
d.o.o., Breg ob Savi 77, Mavčiče, pod vlož-
no št. 1/03050/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, povišanje
osnovnega kapitala in razširitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5580129
Firma: RTU, informacijski sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: RTU, d.o.o.
Osnovni kapital: 7.101.969,74 SIT
Ustanovitelj: Urh Robert, Mavčiče, Breg

ob Savi 77, vstop 20. 12. 1991, vložek
7.101.969,74 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: osebne storitve; nega fizičnih oseb
na domu; masaža.

Rg-17816

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg. št. 95/00763 z dne 8. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05496/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, us-
tanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in dejavnosti s klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5636795
Firma: ŽAGA IN MASIVA, proizvod-

nja in trgovina z lesom, d.o.o., Železniki
Skrajšana firma: ŽAGA IN MASIVA,

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

govornostjo
Sedež: Železniki, Češnjica 48/C
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelja: Sabati Antonin, Selnica ob

Dravi, Ob potoku 23, vstop 1. 3. 1994, vlo-
žek 760.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rupnik Franc, Škofja Loka, Reteče 21,
vstop 25. 4. 1995, vložek 760.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sabati Antonin, imenovan 1. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Rpunik Franc, imenovan 25. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7932
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7710 Dajanje avtomobilov v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 6312 Skladiščenje.
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Rg-17802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/03563 z dne 5. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GLORIA, storitveno, proizv.
in trg. podj. Britof 147, Kranj, pod vložno
št. 1/04332/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, povišanje osnov-
ne vloge, spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5731844
Firma:  GLORIA,  računovodsko-fi-

nančni servis, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GLORIA, d.o.o.
Sedež: Preddvor, Kokra 4 A
Osnovni kapital: 1,504.500 SIT
Ustanovitelja: Zadražnik Damjana, iz-

stop 21. 12. 1994; Frelih Miloš in Frelih
Marija, oba Preddvor, Kokra 4 A, vstopila
21. 12. 1994, vložila po 752.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zadražnik Damjana, razrešena 21. 12.
1994; direktorica Frelih Marija, imenovana
21. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
Frelih Miloš, imenovan 21. 12. 1994, kot
pomočnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1995: 020
Gozdarstvo in gozdarske storitve; 201 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, 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 ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 554 Točenje pijač in napitkov; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 721 Sve-
tovanje o računalniških napravah;  722

Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 784 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 926 Športna dejavnost; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-17794
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/01188 z dne 2. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROTR, d.o.o., Radovljica,
Gradnikova 4, Radovljica, pod vložno št.
1/04779/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povišanje osnovne vloge in razširitev
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5764505
Firma: PROTR, d.o.o., projektiranje,

tehnologija, razvoj, storitve, trgovina in
zastopništvo, Radovljica

Skrajšana  firma:  PROTR,  d.o.o.,  Ra-
dovljica

Osnovni kapital: 1,614.400 SIT
Ustanovitelji: Srna Andrej, Radovljica,

Gradnikova 4, vstop 22. 4. 1993, vložek
453.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podlipnik Simon, Bohinjska Bistrica, Laški
rovt 15, izstop 22. 4. 1993, vložek 450.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gerčar
Branko, Žirovnica, Doslovče 2, izstop
22. 4. 1993, vložek 355.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Jesenko Janez, Bohinj-
ska Bistrica, Bitnje 20, izstop 22. 4. 1993,
vložek 355.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se dopolni z: izdelava
polizdelkov in izdelkov iz lesa, kovin in
plastike; strokovno svetovanje na področju
informatike, požarnega varstva, varstva pri
delu; tehnična kontrola strojev in naprav;
izdelava in oblikovanje propagandnega ma-
teriala; obrtniška in montažna dela v grad-
beništvu.

Rg-17791
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/01276 z dne 6. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa VEDA, podjetje za tehnološke
storitve, d.o.o., Železniki, Na kresu 12,
Železniki, pod vložno št. 1/00764/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v druž-
bo z neomejeno odgovornostjo, spremembo
firme ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5324670
Firma: VEDA-AMBROŽIČ IN DRUŽ-

BENIKI, d.n.o., Dražgoše, proizvodnja,
trgovina, storitve, Železniki

Skrajšana firma: VEDA-AMBROŽIČ
IN DRUŽBENIKI, d.n.o., Železniki

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Ambrožič Venčeslav, vlo-
žek 1.200 SIT; Ambrožič Štefka, vložek 400
SIT in Ambrožič Davor, vložek 400 SIT,
vsi Železniki, Na Kresu 12, vstopili 19. 12.

1989, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 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; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimetalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-17780
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/01006 z dne 8. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRAFO, podjetje za grafično
dejavnost in trgovino, Kranj, d.o.o.,
Preddvor 41 A, Preddvor, pod vložno št.
1/02268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5493153
Osnovni kapital: 2,562.000 SIT
Ustanovitelj: Žižmond Igor, Preddvor,

Preddvor 41 A, vstop 10. 10. 1991, vložek
2,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17777
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/01007 z dne 8. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRIMOL, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Tržič, Brdo 1, Pod-
nart, pod vložno št. 1/05035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5804167
Osnovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelj: Gros Primož, Podnart, Br-

do 1, vstop 6. 7. 1993, vložek 1,655.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17776
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/01009 z dne 8. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNITECH, ORODJARNA IN
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LIVARNA, d.o.o., Škofja Loka, Vincarje
2, Škofja Loka, pod vložno št. 1/00368/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti, prenos poslovnega
deleža, spremembo firme in oseb, pooblaš-
čenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5287073
Firma: UNITECH – ORODJARNA IN

LIVARNA, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: UNITECH LTH - OL,

d.o.o., Škofja Loka
Osnovni kapital: 179,032.138 SIT
Ustanovitelja: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vstop 2. 10. 1992, vlo-
žek 23,632.242 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Unitech ag, Kirchdorf/Krems Auste-
ieremaerker Str. 49, vstop 29. 1. 1993, vlo-
žek 155,399.896 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Krisper Aleš, razrešen 28. 2. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 2753
Litje lahkih kovin; 2861 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-17759
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00130 z dne 16. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa RENEX, inženiring, proizvod-
nja, trgovina, Štirnova 9, Kranj, pod vlož-
no št. 1/03745/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo in uskladitev dejavnosti, spre-
membo družbenika, osebe, pooblaščene za
zastopanje in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5683530
Firma: RENEX, inženiring, proizvod-

nja, trgovina, d.o.o., Krnaj
Skrajšana firma: RENEX, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Ljubljanska c. 1 A
Osnovni kapital: 1,512.600 SIT
Ustanovitelj: Bavdek Lilijana, izstop

28. 12. 1994; Bavdek Igor, Kranj, Štirnova
9, vstop 28. 12. 1994, vložek 1,512.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bavdek Lilijana, razrešena 28. 12.
1994; direktor Bavdek Igor, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4535Druge inštalacije pri
gradnjah; 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; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi, gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtski-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov.

Rg-17754
Temeljno sodišče v Kranju, enota v Kra-

nju, je s sklepom Srg št. 1830/93 z dne 18.
1. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembo firme in sedeža na registrskem
vložku št. 1-5244-00 VIVEN’S, Podjetje
za modo, zastopstvo in trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., Stegne 19, Ljubljana s temile
podatki:

Šifra je odslej: VIVIEN’S, Podjetje za
modo, zastopstvo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma je: VIVIEN’S d.o.o.
Sedež firme je odslej: Mestni trg 36,

Škofja Loka.

Rg-17753
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/02020 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa CORRADO, export-import,
Vodopivčeva 2, Kranj, pod vložno št.
1/01704/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge  s temile
podatki:

Matična št.: 5432057
Firma: CORRADO, export-import, d.o.o.,

Kranj
Skrajšana firma: CORRADO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Ignjić Vojislav, Kranj,

Lojzeta Hrovata 10,  vstop 17. 10. 1990,
vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kalinski Erik, Šenčur, Rožna ulica
26, vstop 7. 12. 1993, vložek 840.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kalinov Gligor,
Šenčur, Rožna ulica 26, vstop 7. 12. 1993,
vložek 720.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-17731
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00930 z dne 27. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904552
Firma: MV MUSICLAND, trgovina in

posredništvo, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MV  MUSICLAND,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Retljeva 5 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vlašič Matjaž, Kranj, Gr-

mičeva ulica 5, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vlašič Matjaž, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 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
tiskarstsvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2464 Proi-
zvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomska propaganda; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-17729
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/02029 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BARBARA-METALIKA, pod-
jetje za trgovino in inž., Riklijeva 11,
Bled, pod vložno št. 1/00719/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-

konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5317118
Firma: BARBARA-METALIKA, pod-

jetje za trgovino in inženiring, Bled, d.o.o.
Skrajšana firma: BARBARA-METALI-

KA, Bled, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Ažman Slavko, vložek

1,260.000 SIT in Ažman Barbara, vložek
540.000 SIT, oba Bled, Riklijeva 11, vstopila
26. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17726
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00916 z dne 28. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05546/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904501
Firma: DPK, inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Poštna ul. 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klanjšek Martin in Klanj-

šek Helena, oba Kranj, Ul. Juleta Gabrovš-
ka 19, vstopila 29. 5. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klanjšek Martin, imenovan 29. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje.

Rg-17724
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/01758 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELCI PREDDVOR, d.o.o.o,
Preddvor 104, Preddvor, pod vložno št.
1/01341/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5420784
Firma: ELCI, podjetje za inženiring,

proizvodnjo in trgovino elektro naprav in
strojev, Preddvor, d.o.o.

Skrajšana firma: ELCI, Preddvor, d.o.o.
Sedež: Preddvor, Belska c. 9
Osnovni kapital: 1,678.500 SIT
Ustanovitelja: Ciperle Marjan, vložek

1,673.500 SIT in Ciperle Darinka, vložek
5.000 SIT, oba Preddvor, Preddvor 104,
vstopila 27. 11. 1989, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17721
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00550 z dne 29. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894956
Firma: POLAJNAR JANEZ IN MARI-

JA, storitve, trgovina in proizvodnja,
d.n.o., Preddvor

Skrajšana firma: POLAJNAR JANEZ
IN MARIJA, d.n.o., Preddvor

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Preddvor, Potoče 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Poljanar Janez in Polajnar

Marija, oba Preddvor, Potoče 11, vstopila
26. 2. 1995, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benik Polajnar Janez, imenovan 26. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Polajnar Marija, imenovana 26. 2. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 0121
Reja govedi, prireja mleka;  0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0202 Goz-
darske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2852
Splošna mehanična dela; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 4521
Splošna gradbena dela; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-17976
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 94/03822 z dne 11. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOTRA, trgovsko in proizvod-
no podjetje, Suha 36, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/03593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo in uskladitev dejavno-
sti, spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje ter povišanje osnovne vloge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5640636
Firma: ZIROK, d.o.o., avtomatizacija

in tehnika
Skrajšana firma: ZIROK, d.o.o.
Sedež: Žiri, Sejmiška ul. 12
Osnovni kapital: 1,704.000 SIT
Ustanovitelja: Koblar Alojz, izstop 3. 11.

1994; Beovič Ivan, vložek 866.400 SIT in
Beovič Irena, vložek 837.600 SIT, oba Žiri,
Sejmiška ul. 12, vstopila 3. 11. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koblar Alojz, razrešen 3. 11. 1994; di-
rektor Beovič Ivan, imenovan 3. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Beovič Irena, imenovana 3. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
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in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring, in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 2211 Izdajanje knjig; 2852
Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili.

Rg-20418
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00797 z dne 29. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05567/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5903882
Firma:  MRKULIĆ  &  CO.,  trgovina,

uvoz, izvoz in gostinstvo, d.n.o., Kranj
Skrajšana firma: MRKULIĆ & CO.,

d.n.o., Kranj
Sedež: Kranj, Golniška 64
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mrkulić Saljo in Bajrović

Šemso, oba Kranj, Golniška 64, vstopila
30. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mrkulić Saljo, imenovan 28. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Baj-
rović Šemso, imenovan 28. 4. 1995.

Dejavnost, vpsiana dne 20. 7. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje;  5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;

5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 50302 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok.

Rg-20419
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00926 z dne 20. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05569/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904536
Firma:  INICIATIVA,  tiskana  vezja,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Škofjeloška 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šljukić Radoje, Križe, Se-

benje 40 A, vstop 31. 5. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Katrašnik Boris, Zgornja Besnica, Spodnja
Besnica 85, vstop 31. 5. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čeh Matjaž, Bled, Savska cesta 65, Ribno,
vstop 31. 5. 1995, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Potočnik Pavel,
Zgornja Besnica, Nemilje 6, vstop 31. 5.
1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Knapič Anton, Kranj, Škofjeloš-
ka cesta 25, vstop 31. 5. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šlju-
kić Radoje, imenovan 31. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev; Ka-
trašnik Boris, imenovan 31. 5. 1995, kot
poslovodja, zastopa družbo brez omejitev;
Čeh Matjaž, imenovan 31. 5. 1995, kot po-
slovodja, zastopa družbo brez omejitev; Po-
točnik Pavel, imenovan 31. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev; Kna-
pič Anton, imenovan 31. 5. 1995, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 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; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 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.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proi-
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zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, 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
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in prredvajanje zvoka; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proi-
zvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja otpičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten;  4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 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); 6022 Storitve
taksistov; 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; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izp-
osojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;

7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-20420
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg. št. 95/00416 z dne 20. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05570/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5889022
Firma: MENTOR D.K., podjetje za po-

sredovanje, svetovanje in trženje, Radov-
ljica, k.d.

Skrajšana firma: MENTOR D.K., Ra-
dovljica, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Radovljica, Cankarjeva 2
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Prešeren Darko, Radov-

ljica, Cankarjeva 2, vstop 27. 1. 1995, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Prešeren Karla, Lesce, Rožna dolina
26, vstop 27. 1. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pre-
šeren Darko, imenovan 27. 1. 1995, kot
komplementar zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-20424
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02974 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DIAGNOSTIČNI CENTER VILA
BOGATIN, d.o.o., Bled, Pod skalo 4, Bled,
pod vložno št. 1/04155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev in deležev, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5690366
Firma:  DIAGNOSTIČNI  CENTER

VILA BOGATIN, d.o.o., Bled,
Skrajšana firma: DIAGNOSTIČNI

CENTER, d.o.o., Bled
Osnovni kapital: 163,967.622 SIT
Ustanovitelji: HTP Hotel Jelovica, p.o.,

Bled, C. svobode 5, vstop 8. 6. 1992, vložek
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32,793.532 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Endoskopija, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-
ska c. 160 A, vstop 8. 6. 1992, vložek
62,709.432 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Electa Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Mestni trg 8, vstop 8. 6. 1992, vložek
9,419.942, odgovornost: ne odgovarja; Kr-
ka Novo mesto, p.o.o, Novo mesto, vstop 8.
6. 1992, vložek 3,518.746 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Meditrade, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka 16, vstop 8. 6. 1992, vložek
22,955.473 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mibex, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103,
vstop 8. 6. 1992, vložek 11,477.736 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Rems dr. Miro,
Radovljica, Cankarjeva 48, vstop 8. 6. 1992,
vložek 2,638.240 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mikelj dr. Edo, Jesenice, Titova
71, vstop 8. 6. 1992, vložek 1,759.373 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gorenšek dr.
Bogomir, Ljubljana, Dolenjska c. 160 A,
vstop 8. 6. 1992, vložek 3,399.050 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gorenšek mag.
Marija, Ljubljana, Dolenjska c. 160 A, vstop
8. 6. 1992, vložek 4,919.030 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Seme dr. Milan, Ljub-
ljana, Scopolijeva 29, vstop 8. 6. 1992, vlo-
žek 1,759.373 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Železnikar Anton, Bled, Župančičeva
14, vstop 8. 6. 1992, vložek 1,698.705 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Benedik dr. Sta-
nislav, Kranj, Trojarjeva 14, vstop 27. 6.
1994, vložek 3,279.353 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Istinič dr. Vitomir, Podbrdo,
Podbrdo 75, vstop 27. 6. 1994, vložek
1,639.677 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
renšek Milan, razrešen kot v.d. direktorja
28. 5. 1993 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo neomejeno, razen pri skle-
panju pogodb in opravljanju drugih pravnih
dejanj nad višino 200.000 DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5231 Dejavnost le-
karn; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7512 Dejav-
nost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve
na področju zdravstva, izobraževanja, kul-
ture in druge storitve; 8511 Bolnišnična
zdravstvena dejavnost; 8512 Izvenbolni-
šnična zdravstvena dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti.

Rg-20427
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03118 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa MEDICO DENT, trgovina in sto-
ritve Kranj, d.o.o., Cesta na klanec 30,
Kranj, pod vložno št. 1/00593/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5302820
Firma: MEDICO DENT, trgovina in

storitve, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,724.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Marko in Petrič Ma-

rina, oba Kranj, Cesta na klanec 30, vstopila
18. 1. 1990, vložila po 862.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Petrič Marina, imenovana 18. 1.
1990, zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost se razširi za: storitve iz splo-
šnega in specialističnega zobozdravstvene-
ga varstva; laboratorijske in protetične sto-
ritve.

Rg-20429
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03266 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  POTKONJAK,  export-import,
d.o.o., Preddvor, Hotemaže 94, Preddvor,
pod vložno št. 1/04410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti,
spremembo firme in skrajšane firme, spre-
membo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5726387
Firma: POTKONJAK, podjetje za or-

ganizacijske storitve, d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: POTKONJAK, d.o.o.,

Preddvor
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 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 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
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.; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in tehnologije; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-

nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 9133 Dejavnost drugih organiza-
cij, d.n.

Rg-20432
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03833 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa GEOPROF, raziskoval., izobraž.,
svetoval. in turist. storitve, Predilniška 2,
Tržič, pod vložno št. 1/03942/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo osebe, pooblaš-
čene za zastopanje in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5661412
Firma:  GEOPROF,  raziskovalno-izo-

braževalno-svetovalne in turistične stori-
tve, d.o.o., Tržič

Skrajšana firma: GEOPROF, d.o.o., Tr-
žič

Osnovni kapital: 2,186.411 SIT
Ustanovitelji: Društvo prijateljev mine-

ralov in fosilov Tržič, Tržič, Predilniška 2,
vstop 20. 5. 1992, vložek 866.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Didakta, d.o.o.,
Radovljica, Kranjska c. 13, vstop 20. 5.
1992, vložek 144.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gorenjski glas Kranj, Kranj,
Bleiweisova 16, vstop 20. 5. 1992, vložek
69.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tu-
ristično društvo Tržič, Tržič, Predilniška 2,
vstop 20. 5. 1992, vložek 667.411 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Alpetour, Poto-
valna agencija, Kranj, Koroška 5, vstop 20.
5. 1992, vložek 69.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Občina Tržič, Tržič, Trg svo-
bode 18, vstop 20. 5. 1992, vložek 369.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Flor-
jančič Pavel, razrešen 28. 11. 1994; direktor
Srečnik Lado, imenovan 28. 11. 1994, Tr-
žič, Deteljica 3, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8021 Srednješolsko splošno izobraževa-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2215 Drugo založništvo; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-20434
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02180 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa DIDAKTA, podjetje za obliko-
vanje, kooperacijsko proizvodnjo in za-
ložništvo, Kranjska c. 13, Radovljica, pod
vložno št. 1/00366/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5286905
Firma: DIDAKTA, založništvo in izo-

braževanje, d.o.o., Radovljica
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Skrajšana firma: DIDAKTA, d.o.o., Ra-
dovljica

Osnovni kapital: 2,214.000 SIT
Ustanovitelj: Zaman Rudi, Ljubljana, Za-

loška 98, vtop 5. 7. 1989, vložek 2,214.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20436
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00870 z dne 11. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05558/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904153
Firma: DAJAKOM, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: DAJAKOM, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Struževo 15
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Konc Janez, Kranj, Struže-

vo 15, vstop 25. 5. 1995, vložek 1,506.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Konc
Janez, imenovan 25. 5. 1995 kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 287 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov; 2932 Proi-
zvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
4030 Proizvodnja plina; distribucija plina-
stih goriv po plinovodni mreži; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 2513 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Proi-

zvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 315 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 331 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 332 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 342 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja priko-
lic, polprikolic; 343 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 361 Proizvodnja pohištva; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
4532 Izolacijska dela; 454 Zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-20438
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00141 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa STERNEN VITOMIR, Podj.
za trgovino na drobno in debelo in ZT,
Gasilska ul. 10, Kranj, pod vložno št.
1/01624/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge, spre-
membo sedeža in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5424887
Firma: STERNEN VITOMIR, podjetje

za trgovino na drobno, na debelo in zuna-
njo trgovino, Kranj, d.o.o.

Skrajšana firma: STERNEN, trgovsko
podjetje, Kranj, d.o.o.

Sedež: Kranj, Tavčarjeva 35
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Sternen Vitomir, Kranj, Ga-

silska 10, vstop 26. 4. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovna na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln;55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 745 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 746 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 804 Izobraževanje odraslih in
drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-20439
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00640 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BLITEB TRANSPORT, trans-
portno podjetje, Kolodvorska 4, Kranj,
pod vložno št. 1/03164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, uskladitev dejavnosti, spremembo fir-
me, imenovanje prokurista in preoblikova-
nje v d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5451264
Firma: BLITEB, Transport, transport-

no podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BLITEB, d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,508.314 SIT
Ustanovitelj: Bliteb B.V., Nizozemska,

Industrieweg 1, CA Waardenberg, vstop
1. 2. 1990, vložek 1,508.314 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Lindtner Mirko, imenovan 17. 3.
1995, Ljubljana, Preglov trg 5.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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.

Rg-20441
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00714 z dne 11. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05557/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Ljubljane, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, povišanje osnovne vloge,
uskladitev dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5789222
Firma: MT CVEK, podjetje za proi-

zvodnjo, zastopstva, trgovino, inženiring
in servisno dejavnost, d.o.o., Kranj

Skrajšana firma: MT CVEK, d.o.o.,
Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Kranj, Ilovka 9
Osnovni kapital: 1,644.670,50 SIT
Ustanovitelj: Modic Aljoša, Ljubljana,

Igriška 2, vstop 4. 5. 1993, vložek 71.259,75
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Modic
Alojzija, Ljubljana, Clevelandska 49, vstop
4. 5. 1993, vložek 71.259,75 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Cvek Anton, Kranj, Ilov-
ka 9, vstop 27. 12. 1994, vložek 822.335,25
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cvek Ma-
rija, Kranj, Ilovka 9, vstop 27. 12. 1994,
vložek 822.335,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cvek Marija, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0111 Pridelovanje žit in drugih
poljščin; 0125 Reja drugih živali; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtstkimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.

Rg -20445
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00976 z dne 14. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904781
Firma: STUDIO MA, prodaja kozme-

tike, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MA, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Planina 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zaplotnik Jernej, Kranj, Ul.

Lojzeta Hrovata 9, vstop 26. 5. 1995, vlo-

žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zaplotnik Jernej, imenovan 26. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev. Zaplotnik
Marija, imenovana 26. 5. 1995, Kranj, Ul.
Lojzeta Hrovata 9, kot pomočnica direktor-
ja, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5232
Trgovina 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;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
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; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-20449
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00901 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa TELESTRON, podjetje za trgo-
vino, uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., Kranj,
Trboje 96, Kranj, pod vložno št.
1/01832/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5452848
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 175

Proizvodnja drugih tekstilij; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
501 Trgovina z motornimi vozili; 511 Po-
sredništvo; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 517 Druga
trgovina na debelo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
la, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet.

Rg-20394
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01809 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRINT STUDIO A, izdelova-
nje preslikačev za tekstil, Verdnikova 6
A, Jesenice, pod vložno št. 1/05042/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5802270
Firma: PRINT STUDIO A, izdelovanje

preslikačev za tekstil, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: PRINT STUDIO A,

d.o.o., Jesenice
Osnovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelj: Ahačič Leon, Bistrica pri

Tržiču, Zelenica 4, vstop 24. 6. 1993, vlo-
žek 1,655.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20396
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01759 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ATREJ, trgovina in storitve,
Vogljanska c. 63, Šenčur, pod vložno št.
1/01324/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge ter spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5843936
Firma:  ATREJ,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Šenčur
Skrajšana firma: ATREJ, d.o.o., Šenčur
Sedež: Šenčur, Vogljanska cesta 63
Osnovni kapital: 1,754.256 SIT
Ustanovitelja: Arnež Marko, Cerklje na

Gorenjskem, Ul. 4. oktobra 3 in Drenovec
Jože, Šenčur, Vogljanska c. 63, vstopila 27.
6. 1990, vložila po 877.128 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Drenovec Jože, razrešen 17. 5. 1994.

Rg-20402
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03385 z dne 18. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05563/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5880955
Firma:  ŠEGULA  &  CO,  inženiring,

d.n.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: ŠEGULA & CO,

d.n.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škofja Loka, Suška cesta 34
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šegula Miha, Škofja Lo-

ka, Suška cesta 34 in Rozman Irma, Škofja
Loka, Podlubnik 127, oba vstopila 18. 11.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šegula Miha, imenovan 18. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, Rozman Ir-
ma, imenovana 18. 11. 1994, kot namestni-
ca direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 5248 Trgovna na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-20406
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/02008 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa URŠA, d.o.o., Škofja Loka,

Hafnerjevo naselje 70, Škofja Loka, pod
vložno št. 1/01026/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povišanje osnovnega kapi-
tala, uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5355621
Firma: URŠA, trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: URŠA, d.o.o., Škofja

Loka
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Jože, Škofja Lo-

ka, Hafnerjevo naselje 70, vstop 9. 1. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20407
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03322 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GENERALTURIST-TURI-
ZEM, turistično in trgovinsko podjetje,
d.o.o., Bled, Cesta svobode 10, Bled, pod
vložno št. 1/05284/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5575257
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Krišjak Edvard, razrešen 10. 5. 1994;
Odar Dragoslava, imenovana 10. 5. 1994,
Bohinjska Bistrica, Nomenj št. 49, kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20409
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00707 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GTT, JOŠT, gostinstvo, trgo-
vina, turizem, Žabnica, d.o.o., Zgornje
Bitnje 277, Žabnica, pod vložno št.
1/05247/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, oseb, pooblaščenih za zastopanje ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5829771
Firma: GTT JOŠT, gostinstvo, trgovi-

na, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: GTT Jošt, d.o.o.
Sedež: Kranj, Sv. Jošt nad Kranjem 2
Ustanovitelja: Košir Andrej in Praprot-

nik Miran, izstopila 20. 3. 1995; Berginc
Damjan in Berginc Mateja, oba Kranj, Na-
zorjeva 8, oba vstopila 20. 3. 1995, vložila
po 850.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Praprotnik Miran, razrešen 20. 3. 1995;
Košir Andrej, razrešen 20. 3. 1995; direkto-
rica Berginc Mateja, imenovana 20. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Berginc Dam-
jan, imenovan 20. 3. 1995, kot pomočnik
direktorice zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 55112 Dejavnost penzionov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 926 Športna dejavnost.

Rg-20410
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01928 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIO, trgovina in gostinstvo,
Trg Prešernove brigade 3, Kranj, pod
vložno št. 1/03790/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5645034
Firma:  BIO,  trgovina  in  gostinstvo,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: BIO, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Mlekarska 10
Osnovni kapital: 2,339.000 SIT
Ustanovitelj: Ilovar Boštjan, Kranj, Trg

Prešernove brigade 3, vstop 17. 7. 1992,
vložek 2,339.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20412
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01404 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDIKAMENT, d.o.o., Pod-
nart, Brdo 7, Podnart, pod vložno št.
1/03943/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5675073
Firma: MEDIKAMENT, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Podnart
Skrajšana firma: MEDIKAMENT, d.o.o.,

Podnart
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sajovic Franc, Podnart, Br-

do 7, vstop 3. 8. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20416
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00872 z dne 20. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05568/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904145
Firma: INTI - BOGATAJ IN OSTALI,

trgovina in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: INTI - BOGATAJ IN

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

odgovornostjo
Sedež: Kranj, Zasavska cesta 29
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Bogataj Boštjan, Kranj,

Zasavska cesta 29, vstop 15. 5. 1995, vlo-
žek 5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Encinas Vanič Ale-
xandra, Stocholm, Dyuingegrand 12, Spag-
na, vstop 15. 5. 1995, vložek 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Boga-
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taj Boštjan, imenovan 15. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev; En-
cinas Vanič Alexandra, imenovana 15. 5.
1995, kot poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-20325
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01138 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GLASE, podjetje za trgovino,
posredovanje in razvoj, Škofja Loka,
d.o.o., Sorška c. 41, Škofja Loka pod
vložno št. 1/01622/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanoviteljev in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5416655
Sedež: Škofja Loka, Sorška cesta 41
Osnovni kapital: 1,714.000 SIT
Ustanoviteljica: Sever Ivanka, Škofja Lo-

ka, Sorška cesta 41, vstop 1. 10. 1990, vlo-
žek 1,713.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gladek Janez, izstop 13. 4. 1994.

Oseba, poblaščena za zastopanje: Gla-
dek Janez, razrešen 13. 4. 1994.

Rg-20327
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01136 z dne 25. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa DAST, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Tržič, Muzejska
ul. 2, Tržič, pod vložno št. 1/03024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5576890
Osnovni kapital: 1,593.000 SIT
Ustanovitelji: Mandič Damijan, Tržič,

Deteljica 13, vstop 3. 2. 1992, vložek
398.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mandič Stojan, Tržič, Muzejska ul. 2, vstop
3. 2. 1992, vložek 398.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mandič Stojan st. Tržič,
Muzejska ul. 2, vstop 28. 5. 1992, vložek
796.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20451
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03983 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa ISKOM, proizvodnja, trgovina,
izvoz, uvoz, d.o.o., Kranj, Mirka Vadno-
va 22, Kranj, pod vložno št. 1/00793/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5320500
Firma: VREČEK AGRO, proizvodnja,

trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: VREČEK AGRO,

d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 71,116.796 SIT
Ustanovitelj: Vreček Stane, Kranj,

Britof 273, vstop 27. 2. 1990, vložek

71,116.796 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n., 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proi-
zvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovna 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 sad-
jem 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 de-
belo 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovna 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; 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; 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
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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 zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 70020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-20453
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01089 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa UNITECH - ORODJARNA IN
LIVARNA, d.o.o., Škofja Loka, Vincarje
2, Škofja Loka, pod vložno št. 1/00368/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št. 5287073
Firma: UNITECH – LTH, orodjarna

in livarna, d.o.o., Škofja Loka.

Rg-20457
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01505 z dne 5. 7. 1995 pri subjektu
vpisa TECHNIK, storitve in trgovina Trbo-
je, d.o.o., pod vložno št. 1/01088/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v
družbo z neomejeno odgovornostjo,
spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
ter spremembo firme in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5359350
Firma:  TECHNIK  –  KASTELIC  in

družbenik, Trboje, d.n.o.
Skrajšana firma: TECHNIK – KAS-

TELIC in družbenik, storitve in trgovina
Trboje, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kastelic Zdravko, Kranj,
Trboje 21, vstop 26. 2. 1990, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Košnjek Anton Marijan, Naklo,
Strahinj 25, vstop 26. 2. 1990, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-
stelic Zdravko, imenovan 16. 5. 1994, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-20459
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01270 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa GROSSO, imp. exp. podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Visoko, Obj. 151-94, Luže št. 72, Visoko,
pod vložno št. 1/02702/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5595177
Firma: GROSSO, imp. exp. podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Visoko

Skrajšana firma: GROSSO, imp. exp.,
d.o.o., Visoko

Ustanovitelj: Jarc Jože, Visoko, Luže št.
72, vstop 26. 11. 1991, vložek 8.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jarc Milena, iz-
stop 17. 8. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jarc
Milena, razrešena 22. 8. 1994.

Rg-20461
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01168 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  POTKONJAK,  EXPORT-IM-
PORT, d.o.o., Preddvor, Hotemaže 94,
Preddvor, pod vložno št. 1/04410/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poviša-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5726387
Firma: POTKONJAK, export-import,

d.o.o., Preddvor
Skrajšana firma: PP, d.o.o., Preddvor
Osnovni kapital: 1,684.000 SIT
Ustanovitelj: Potkonjak mag. Peter, Pred-

dvor, Hotemaže 94, vstop 23. 2. 1993, vlo-
žek 1,684.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20463
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01000 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904862
Firma: IMEX DS, d.o.o., Spodnja Be-

snica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zgornja Besnica, Spodnja Be-

snica 50

Osnovni kapital: 1,626.200 SIT
Ustanovitelj: Džamamstagič Semir, So-

lingen, Friderich Ebert str. 69/A, vstop 26.
5. 1995, vložek 1,626.200 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Alilov Sena, imenovan 26. 5. 1995,
Jesenice, C. M. Tita št. 96, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 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
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
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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; 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovi-
na na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 525 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
602 Drug kopenski promet; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-20466
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/01711 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa ALFA PRES KRANJ, studio za
grafično oblikov. in informatiko, Cesta
talcev 47, Kranj, pod vložno št. 1/03568/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje v družbo z
omejeno odgovornostjo, spremembo usta-
noviteljev, razširitev dejavnosti in uskladi-
tev s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5637830
Firma: BOC & CO. PRESS, studio za

grafično oblikovanje in informatiko,
d.n.o., Kranj

Skrajšana firma: BOC & CO. PRESS,
d.n.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Boc Alojzij, vstop 8. 4.
1992 in Boc Angelca, vstop 23. 5. 1994, oba
Kranj, Cesta talcev 47, vstopila 23. 5. 1994,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-

delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi progami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9133 Dejavnost drugih orga-
nizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij.

KRŠKO

Rg-2909
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01644 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa LOKVANJ, proizvodna, trgo-
vinska in storitvena dejavnost, Orešje,
d.o.o., Orešje 27, Sevnica, pod vložno št.
1/01972/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5547784
Osnovni kapital: 6,113.594 SIT
Ustanovitelja: Zalezina Vinko in Zalezi-

na Dejan, oba iz Sevnice, Orešje 27, vstopi-
la 12. 11. 1991, vložila po 3,056.797 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost firme se razširi še za nasled-
nje dejavnosti: prevoz blaga v cestnem pro-
metu za lastne potrebe; inštalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu za lastne potre-
be; inženiring – organizacija in posredova-
nje pri gradnjah kompletnih gospodarskih
in drugih objektov; vsa vzdrževalna dela za
lastne potrebe.

Odslej se dejavnost glasi: poljedelska in
vrtnarska proizvodnja krmnih rastlin; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; zastopanje in posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev: konsignacijska prodaja neživil-
skih in živilskih proizvodov; prevoz blaga v
cestnem prometu za lastne potrebe; inštala-

cijska in zaključna dela v gradbeništvu za
lastne potrebe; inženiring – organizacija in
posredovanje pri gradnji kompletnih gospo-
darskih in drugih objektov; vsa vzdrževalna
dela za lastne potrebe.

Rg-2910
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01617 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARENA, šport in moda, Sevni-
ca, d.o.o., Prešernova 4, Sevnica, pod vlož-
no št. 1/03406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5788692
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Senica Štefan, imenovan 16. 5. 1994,
Sevnica, Kladnikova ulica 4, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-2911
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01643 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa LISCA TRADE, trgovina in
storitve, Sevnica, d.o.o., Prešernova 4,
Sevnica, pod vložno št. 1/01906/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5527961
Osnovni kapital: 5,600.000 SIT
Ustanovitelj: Konfekcija Lisca, p.o., Sev-

nica, Prešernova 4, vstop 23. 8. 1991, vlo-
žek 5,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glas Viljem, imenovan 7. 5. 1994,
Sevnica, NHM 25, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-2912
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01733 z dne 4. 7. 1995 pod št.
vložka 1/03751/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, preob-
likovanje v d.n.o. uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678358
Firma: KTT – ČEŠNOVAR IN DRUŽ-

BENIKI, podjetje za knjigovodstvo, teh-
nologijo in trgovino, Raka, d.n.o.

Skrajšana firma: KTT – ČEŠNOVAR
IN DRUŽBENIKI, Raka, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Raka, Cirje 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Češnovar Bojana in Če-

šnovar Martin, oba Raka, Raka 29, vstopila
25. 5. 1995, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Češnovar Bojana, imenovana 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodkinja; družbenik Češnovar Martin,
imenovan 25. 5. 1995, zastopa družbo brez
omejitev kot poslovodja.

Dejavnost se razširi še na: knjigovodske
storitve; obdelava podatkov in druge poslov-
ne storitve; trgovina na debelo in na drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki; sto-
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ritve na področju prometa blaga in storitev;
gradbeni inženiring; gostinske storitve pre-
hrane in nastanitve; prevoz blaga v cestnem
prometu in druge storitve v cestnem prome-
tu; visoke, nizke gradnje in hidrogradnje ter
instalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; poljedelstvo; sadjarstvo; proizvodnja ži-
vilskih proizvodov ter pijač.

Dejavnost odslej glasi: knjigovodske sto-
ritve; obdelava podatkov in druge poslovne
storitve; trgovina na debelo in na drobno z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki; sto-
ritve na področju prometa blaga in storitev;
gradbeni inženiring; gostinske storitve pre-
hrane in nastanitve; prevoz blaga v cestnem
prometu in druge storitve v cestnem prome-
tu; visoke, nizke gradnje in hidrogradnje ter
instalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; poljedelstvo; sadjarstvo; proizvodnja ži-
vilskih proizvodov ter pijač.

Rg-2913
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01457 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa SIDRO, trgovsko proizvodno pod-
jetje, Krško, d.o.o., Hočevarjev trg 5, Krš-
ko, pod vložno št. 1/02174/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5585759
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Buconić Denis in Buco-

nić Lidija, oba Krško, Hočevarjev trg 5,
vstopila 10. 1. 1992, vložila po 755.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Radić Jožica, imenovana 12. 5.
1994, Krško, Hočevarjev trg 5.

Rg-2914
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00062 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ELEKTRO MEHANIKA, pod-
jetje za storitve in trgovino, d.o.o., Bre-
stanica, Cesta prvih borcev 10, Brestani-
ca, pod vložno št. 1/02633/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov, uskladitev de-
javnosti, spremembo zastopnikov, preobli-
kovanje v d.n.o., uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5739063
Firma: FABJANČIČ IN DRUGI, elek-

tromehanika, d.n.o., Brestanica
Skrajšana firma: FABJANČIČ IN

DRUGI, d.n.o., Brestanica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelji: Fabjančič Stanislav, Bre-

stanica, Cesta prvih borcev 10, vstop 26. 5.
1992, vložek 102.960 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Fabjančič
Ljudmila, Fabjančič Andrej in Fabjančič
Avgust, vsi iz Brestanice, Cesta prvih bor-
cev 10, vstopili 25. 3. 1995, vložili po
28.080 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Fabjančič Andrej, razrešen 25. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 01131 Vi-
nogradništvo; 1593 Proizvodnja vina iz

grozdja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3210 Proi-
zvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92521 De-
javnost muzejev; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov.

Rg-2915
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/00994 z dne 25. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa GALERIJA PLANINC, pod-
jetje za promet umetnin in starin, d.o.o.,
Krško, Sovretova 41a, Krško, pod vložno
št. 1/03290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5804388
Osnovni kapital: 1,579.357 SIT
Ustanovitelj: Planinc Ivan, Krško, So-

vretova 41a, vstop 15. 5. 1993, vložek
1,579.357 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2215 Drugo založništvo; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 925 Dejavnost knjižnic, ar-
hivov, muzejev in druge kulturne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje.

Rg-2916
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02710 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa KIM, trgovsko uvozno-izvoz-
no podjetje, d.o.o., Krško, Roštoharjeva
44, Krško, pod vložno št. 1/02221/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in skrajšane firme, sedeža, kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5588693
Firma: PSC PAIČ, prodajno servisni

center, d.o.o., Krška vas
Skrajšana firma: PSC PAIČ, d.o.o., Krš-

ka vas
Sedež: Krška vas, Krška vas 28E
Osnovni kapital: 1,722.285 SIT
Ustanovitelja: Vegelj Konrad, izstop 28.

12. 1994; Roštohar Marjana, izstop 28. 12.

1994; Paič Slavko, Krška vas, Krška vas
28E, vstop 28. 12. 1994, vložek
1,205.599,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja in Dornik Cvetka, Krška vas, Krška
vas 28E, vstop 28. 12. 1994, vložek
516.685,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vegelj Konrad, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Paič Slavko, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Dornik Cvetka, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Dejavnost družbe: storitve avtoličarstva
in avtokleparstva; storitve avtopralnic; pro-
met z nepremičninami; finančni inženiring;
trgovina na debelo in drobno z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi po nomen-
klaturi trgovskih strok ter trgovina v tranzi-
tu; opravljanje storitev, kot so agencijske,
posredniške; zastopniške, komisijske stori-
tve; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; avto-
matska obdelava podatkov; zastopanje tujih
firm; turistično posredovanje – agencije,
uradi; druge gostinske storitve; kavarne,
krčme, točilnice, bari, ipd.; gostinske stori-
tve nastanitve in prehrane; prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; posredniški posli
pri prometu blaga in storitev; prodaja tujega
blaga s konsignacijskega skladišča; komer-
cialni in posredniški posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; špediter-
ski posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev.

Rg-2917
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01612 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa IMEX, proizvodno in trgovsko
podjetje, Krško, d.o.o., Kurirska 1, Krš-
ko, pod vložno št. 1/00795/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala, razširitev dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5352401
Osnovni kapital: 1,505.822,50 SIT
Ustanovitelj: Sirk Silvester, Krško, Ku-

rirska 1, vstop 15. 3. 1990, vložek
1,505.822,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi in je odslej: proi-
zvodnja vseh vrst tekstilnih izdelkov; trgo-
vina na debelo in drobno z vsemi živilskimi
in neživilskimi izdelki po nomenklaturi tr-
govskih strok; gostinske storitve (kavarne,
krčme, točilnice, bifeji, ipd.); turistično po-
sredovanje; izposojanje električnih strojev,
vrtalnikov, kotnih brusilk; izposojanje to-
vornjakov, osebnih avtomobilov, kombijev
in avtobusov brez voznika; izposojanje me-
šalcev za beton, črpalk za beton, vibratorjev
za beton, gradbenih dvigal; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; sto-
ritve agencije za posredovanje dela.

Rg-2918
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01618 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ATG ZUPAN, podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino, export-import, d.o.o.,
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Kranj, Krmelj 2b, Krmelj, pod vložno št.
1/03390/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5785260
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupan Miran in Zupan

Anica, oba Krmelj, Krmelj 2b, vstopila 21.
6. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-2919
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01379 z dne 26. 1. 1995
pri subjektu vpisa PNEVMOTRG, podjet-
je za proizvodnjo, posredovanje, zastopa-
nje in trgovino, MDB 10, Leskovec pri
Krškem, d.o.o., pod vložno št. 1/00443/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5308321
Osnovni kapital: 1,952.000 SIT
Ustanovitelj: Molan Janez, Sevnica, Klad-

nikova 1, vstop 28. 11. 1989, vložek
1,952.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2920
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00112 z dne 13. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03749/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900654
Firma: SAVA AVTO, trgovsko, proi-

zvodno, servisno in storitveno podjetje,
d.o.o., Krmelj

Skrajšana firma: SAVA AVTO, d.o.o.,
Krmelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Krmelj, Kamenica 7
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jamšek Milan, Krmelj, Ka-

menica 7, vstop 3. 5. 1995, vložek 2,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamšek Milan, imenovan 3. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Član nadzornega sveta je Jamšek Milan,
vstopil 3. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin;
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pijač;
01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 012 Živinoreja;
0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul, in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 013 Poljedelstvo, poveza-
no z živinorejo – mešano kmetijstvo; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – meša-
no kmetijstvo; 014 Storitve za rastlinsko pri-
delavo in živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov,
vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiš-

ke storitve; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1512 Proi-
zvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega
alkohola; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 201 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 2030 Stavbno mizarstvo; 204 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 205 Proizvodnja drugih le-
senih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plu-
te, slame in protja; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proi-
zvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralo ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 361 Proizvodnja po-
hištva; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiš-
čih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 452 Gradnja objektov in delov objektov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 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 štuka-
terska 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 rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in rušenje
v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5030 Trgovina z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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 rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
504 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 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;
505 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 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 grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji 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; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5235 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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 trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
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stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 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 nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi, in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 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, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
523 Trgovina na drobno s farmacevtskimi,
medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sveti-
li 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 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in hi-
šnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hote-
lov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač
in napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 602

Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 633 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 651 Denarno posredništvo;
6512 Drugo denarno posredništvo; 65122
Dejavnost hranilnic; 652 Drugo finančno po-
sredništo; 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-2921
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01532 z dne 22. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FLEXO, proizvodnja končnih
lesenih izdelkov, inženiring, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Krško, Pot na Polšco
398, Krško, pod vložno št. 1/03142/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5501857
Osnovni kapital: 1,516.715 SIT
Ustanovitelj: Žičkar Jože, Krško, Pot na

Polšco 39B, vstop 26. 3. 1993, vložek
1,516.715 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2922
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01435 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALBO, proizvodnja, trgovina,
usluge, d.o.o., Drnovo 48, Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/02122/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5594642
Osnovni kapital: 1,714.400 SIT
Ustanovitelj: Bogolin Alojz, Leskovec

pri Krškem, Drnovo 48, vstop 21. 12. 1991,
vložek 1,714.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-2923
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 95/00115 z dne 6. 6. 1995 pod št.
vložka 1/03747/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5898161
Firma: EVROSAD, proizvodnja, trgo-

vina, svetovanje, d.o.o., Krško
Skrajšana firma: EVROSAD, d.o.o.,

Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Krško, Cesta 4. julija 134
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozole Ivan, Krško, Grue-

nova 2, vstop 15. 5. 1995, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brence An-
dreja, Krško, Rostoharjeva 28A, vstop 15.
5. 1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kozole Ivan, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0130 Poljedelstvo, povezano z ži-
vinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 153 Predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1532 Proi-
zvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 157 Proizvodnja krmil za prehrano
živali; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7430 Tehnični preizku-
si in analize; 7482 Pakiranje.

Rg-2924
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01600 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa TEHNOTRADE, proizvodno in
trgovinsko podjetje, Rajec, d.o.o., Rajec
5, Jesenice na Dolenjskem, pod vložno št.
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1/02055/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5557526
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šinko Stanko in Šinko Da-

nica, oba Jesenice na Dolenjskem, Rejec 5,
vstopila 21. 1. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-2925
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01028 z dne 25. 1. 1995 pri subjek-
tu vpisa A TEHNA, trgovina, inženiring,
proizvodnja, d.o.o., Kapele, pod vložno št.
1/01685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5472555
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Bratanovič Zvonko, Kape-

le, Vrhje 53, vstop 12. 2. 1991, vložek
1,667.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2926
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02897 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa AR PROJEKT, projektiranje,
inženiring, gradnje, Sevnica, d.o.o., Glav-
ni trg 27, Sevnica, pod vložno št.
1/02299/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5599610
Osnovni kapital: 1,678.100 SIT
Ustanovitelja: Androjna Rajko in An-

drojna Milena, oba iz Sevnice, Pot na Zajč-
jo goro 8, vstopila 15. 3. 1992, vložila po
839.050 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7230 Obdelava podatkov; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 4521 Splošna gradbena dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic.

Rg-2927
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/00979 z dne 24. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTER M, trgovina in špedici-
ja, Brežice, d.o.o. pod vložno št. 1/02390/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5642787
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanoviteljica: Pegam Maja, Brežice,

Prežihova ul. 11, vstop 4. 11. 1991, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-2928
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/00989 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa LIDO, trgovsko podjetje, Sevni-
ca, d.o.o., Pečje 16/A, Sevnica, pod vložno
št. 1/03492/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, kapitala, spremembo dejavnosti, druž-
benika, zastopnika, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5812941
Firma:  LIDO  FLISEK  IN  DRUŽ-

BENIKI, trgovsko podjetje, Sevnica,
d.n.o.

Skrajšana firma: LIDO FLISEK IN
DRUŽBENIKI, Sevnica, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelja: Kozmus Marjetka, Sevni-

ca, Pečje 16/a, vstop 1. 7. 1993, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Flisek Dušan, Sevnica,
Ob gozdu 23, vstop 3. 5. 1994, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kozmus Marjetka, razrešena 3. 5.
1994 in imenovana kot družbenica 3. 5.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Flisek Dušan, imenovan 3. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev:

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5274 Druga popravila, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-2929
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/02149 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa TPV PRIKLOPNIKI, proizvod-
nja tovornih prikolic, d.o.o., Brežice, Bra-
tov Cerjakov 13, Brežice, pod vložno št.
1/02184/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
spremembo kapitala, uskladitev dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5583705
Firma:  TPV  BREŽICE,  proizvodnja

delov za vozila, d.o.o.
Skrajšana firma: TPV BREŽICE, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,653.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna posebnih vozil,

Novo mesto, d.d., Novo mesto, Kandijska c.
60, vstop 30. 1. 1992, vložek 8,653.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;

2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proi-
zvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proi-
zvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

Rg-2930
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/00671 z dne 13. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa CRP, center za razvoj Posav-
ja, Brežice, d.o.o., Cesta prvih borcev 11,
Brežice, sedež: Cesta prvih borcev 11,
Brežice, pod vložno št. 1/02280/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšane firme, sedeža, spremem-
bo dejavnosti, povečanje osnovnega kapita-
la, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5595762
Firma:  CRP,  inženiring  in  trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: CRP, d.o.o.
Sedež: Brežice, Finžgarjeva 1
Osnovni kapital: 2,031.000 SIT
Ustanovitelji: Omerzu Vojko, Senovo,

Ul. 9. februarja 8, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,184.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fink Krešimir, Krško, Naselje NEK 18; Ma-
rinko Anton, Trbovlje, Trg svobode 32; Mo-
krovič Borut, Dobova, Rigonce 6; Mozer
Silvana, Krško, Cesta 4. julija 52 in Ocepek
Franja, Trbovlje, Novi dom 13, vsi vstopili
7. 4. 1992, vložili po 169.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi na: ostale
neomenjene storitve – organiziranje in iz-
vajanje ogrevanja stanovanjskih in poslov-
nih prostorov in kmetijska proizvodnja: po-
ljedelstvo, sadjarstvo.

Dejavnost družbe je odslej: izdelava
študij, raziskav in razvojnih programov s
področja družbenih in gospodarskih dejav-
nosti; izdelava tehnične dokumentacije;
vrednotenje objektov, zemljišč, podjetij in
premičnin; svetovanje: ekonomsko, organi-
zacijsko, tehnološko, tehnično, finančno in
pravno; strokovno vodenje investicijskih
del; storitve faktoringa in finančnega inže-
niringa v izvajanju investicijskih del; izva-
janje investicijskih del; zastopanje in posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; trgovi-
na na debelo in drobno v tranzitu z živilski-
mi in neživilskimi izdelki doma in v tujini;
izvajanje investicijskih del v tujini in odda-
janje investicijskih del tuji osebi v Sloveni-
ji; storitve faktoringa in finančnega inženi-
ringa v tujini; zastopanje tujih firm in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; os-
tale neomenjene storitve – organiziranje in
opravljanje ogrevanja stanovanjskih in po-
slovnih prostorov; kmetijska proizvodnja:
poljedelstvo, sadjarstvo.
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Rg-2931
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 94/01479 z dne 27. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa KLASIKA, trgovsko podjetje,
Brežice, d.o.o., pod vložno št. 1/03037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5734096
Firma:  KLASIKA,  POLJANEC  &

DRUGI, trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: POLJANEC & DRUGI,

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Poljanec Darinka in Po-

ljanec Drago, oba iz Zagreba, Majevička 7,
vstopila 20. 1. 1993, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

LJUBLJANA

Rg-17698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02458 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
NUTEX, zasebno trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ul. Molniške čete 17, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5346843
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 2442 Proi-

zvodnja farmacevtskih preparatov; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 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; 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; 5116 Po-
sredništvo pri podaji 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 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi ži-
vili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5246 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5211 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; 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

Rg-17700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02618 z dne 9. 6. 1995 pod št. vložka
1/26399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5903297
Firma:  ÖSPAG,  Österreichische  Sa-

nitär-, Keramik- und Porzellan Industrie
Aktiengesellschaft, Goethegasse 3, A-1015
Wien/Avstrija – Podružnica za Slovenijo,
Ljubljana

Skrajšana firma: ÖSPAG – Podružnica
za Slovenijo

Pravnoorg. oblika: tuja podružica
Sedež: Ljubljana, Letališka cesta 33
Ustanovitelj: ÖSPAG, Österreichische

Sanitär-, Keramik-und Porzellan- Industrie
– Aktiengesellschaft, Wien, Goethegasse 3,
vstop 24. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Djokić Jure, Ljubljana, Kvedrova
cesta 19, imenovan 24. 4. 1995, kot vodja
podružnice zastopa podružnico do višine
100.000 ATS samostojno; posle, katerih vi-

šina presega 100.000 ATS, pa sklepa samo
v soglasju s predstojnikom ustanovitelja,
gospodom Klebermaßom.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 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; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-17701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02619 z dne 13. 6. 1995 pod št. vložka
1/26420/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903246
Firma: M-COMTIS, inženiring, infor-

matika in telekomunikacije, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: M-COMTIS, d.o.o., Lju-
bljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Markota Željko, Zagreb,

Dobriše Cesarića 43, vstop 15. 5. 1995, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Markota Željko, zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Jakša Marijan, Ljubljana,
Celovška 181, imenovana, 15. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-17703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02689 z dne 9. 6. 1995 pod št. vložka
1/14993/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:
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Matična št.: 5554039002
Firma: CLEANING, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Podruž-
nica Ljubljana

Skrajšana firma: CLEANING, d.o.o., Lju-
bljana, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Zvonarska 1
Ustanovitelj: Cleaning, družba za stori-

tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Potrčeva
10, vstop 11. 5. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Madon Matjaž, Ljubljana, Potrčeva
10, imenovan 11. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 747
Čiščenje stavb; 930 Druge storitvene dejav-
nosti.

Rg-17706
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02773 z dne 9. 6. 1995 pod št. vložka
1/26398/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5903530
Firma: BACUS, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kosančeva ulica 7
Osnovni kapital. 2,331.000 SIT
Ustanovitelja: Pucher Matjaž, vložek

1,956.000 SIT, in Pucher Ksenja, vložek
375.000 SIT, oba iz Ljubljane, Kosančeva
ulica 7, vstopila 22. 5. 1995, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pucher Matjaž, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Pucher Ksenja, ki
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja, imenovana 22. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno

v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimmi, radijskimi, TV aparati; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02078 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MTF, podjetje za marketing, trgo-
vino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ul. Gubčeve brigade 114, Ljubljana,
pod vložno št. 1/17741/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5652774
Firma:  LESNINA  MTF,  podjetje  za

marketing, trgovino, finance in druge sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LESNINA MTF, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Parmova 53
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 2125

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina 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; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
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; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5551 Storitve menz; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6711 Storitve finančnih trgov;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
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tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-17835
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18371 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
AUDIO-VIDEO inženiring TSE, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška c. 118, sedež: Tržaška
118, Ljubljana, pod vložno št. 1/02853/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev, deležev in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5300835
Osnovni kapital. 2,020.000 SIT
Ustanovitelja: Stojan Dare, Slovenj Gra-

dec, Legen 178, vstop 24. 11. 19989, vložek
2,020.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lalič Momčilo, izstop 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1995: 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3150 Proi-
zvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 4531 Električne inštalacije; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-17838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07898 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa

MKS, elektronski sistemi, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Vidmarjeva 8, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03400/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5308194
Firma: MKS, elektronski sistemi, d.o.o.,

Ljubljana, Ljubljana, Rožna dolina c.
XVII/22b

Osnovni kapital: 1,500,000 SIT
Ustanovitelja: Kogovšek Miran, Ljublja-

na, Vidmarjeva 8, vstop 28. 11. 1989, vlo-
žek 735.000 SIT, in Rudel Drago, Ravne na
Koroškem, Čečovje 20/c, vstop 14. 3. 1990,
vložek 765.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
govšek Miran in Rudel Drago, razrešena
16. 5. 1994 kot člana poslovodnega odbora
in imenovana za direktorja, ki zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se dopolni s: proizvod-
nja elektronske in telekomunikacijske opre-
me.

Dejavnost družbe se odslej glasi: proi-
zvodnja elektronske in telekomunikacijske
opreme; raziskovalna in razvojna dejavnost,
projektiranje, svetovanje in inženiring, de-
javnost na področju elektronike, elektroteh-
nike, računalništva, marketinga, propagan-
de in managementa; proizvodnja in razvoj
elektronskih in elektromehanskih delov in
naprav ter sistemov; trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; proizvodnja
in razvoj hardware in software računalniške
opreme; marketing, propaganda, manage-
ment; izvoz in uvoz elektronskih in elektro-
mehanskih delov, naprav in sistemov; uvoz
in izvoz hardware in software računalniške
opreme; uvoz in izvoz znanja, tehnologije,
storitev.

Rg-17839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11205 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BRST, podjetje za trgovino, turi-
zem, inženiring, Loka pri Mengšu, Pot na
Dobeno 5a, d.o.o., sedež: Pot na Dobeno
5a, Loka pri Mengšu, pod vložno št.
1/03470/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5311420
Firma: BRST, podjetje za trgovino, tu-

rizem, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: BRST d.o.o., Loka pri

Mengšu
Osnovni kapital.1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Čelofiga Daniel, Loka pri

Mengšu, Pot na Dobeno 5a, vstop 20. 11.
1989, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02900 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa COMPUTER SERVIS, podjetje za
nabavo, prodajo, zastopstvo in servis,
d.o.o., sedež: Špruha 8, Trzin, pod vložno

št. 1/03715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5310776
Osnovni kapital. 1,529.000 SIT
Ustanovitelj: Šepec Roman, Ljubljana

Polje, Klemenova 6, vstop 21. 11. 1989,
vložek 1,529.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06874 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa PA TECHNOLOGIES, podjetje za
računalniški inženiring in konsalting,
d.o.o., sedež: Cankarjevo nabrežje 9,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03853/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža, ustanoviteljev, deležev, os-
novnega kapitala in osebe, pooblaščene za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5314526
Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 1
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelja: Peršin Aleš, izstop 1. 6.

1994; Jovan Anica, Ljubljana, Snebersko
nabrežje 76, vstop 17. 5. 1994, vložek
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jovan Anica, imenovana 17. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Peršin Aleš, razrešen 17. 5. 1994.

Rg-17842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08576 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRGOSERVIS, trgovina in servisi-
ranje, Ljubljana, d.o.o., Soteška pot 86,
Črnuče, sedež: Soteška pot 86, Črnuče,
pod vložno št. 1/04071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5339693
Osnovni kapital: 2,675.000 SIT
Ustanovitelja: Centa Jože, izstop 19. 5.

1994; Centa Vera, Črnuče, Soteška pot 86,
vstop 19. 5. 1994, vložek 2,675.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Centa Jože, razrešen 19. 5. 1994; di-
rektorica Centa Vera, imenovana 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2924 Proizvodnja drugih



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 544 Št. 10 – 19. II. 1996

naprav za splošno rabo, d.n.; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3161 Proizvodnja dru-
ge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-17843
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08510 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KOLOS, marketing, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Rožna dolina, C. VI/32, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04078/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5331196
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pečan Florijan, Ljubljana,

Svetosavska 24a, vložek 520.000 SIT, Pe-
čan Tomaž, Ljubljana, Rožna dolina, C.
VI/32, vložek 530.000 SIT, in Pečan Maja,
Ljubljana, Rožna dolina, C. VI/32, vložek
450.000 SIT – vstopili 8. 1. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-17846
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11682 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SCHOOL SERVICE, d.o.o., podjet-
je za organizacijo in izvedbo dogovorje-
nega programa v organizacijah družbe-
nih dejavnosti, Ljubljana, Reboljeva 3,
sedež: Reboljeva 3, Ljubljana, pod vložno

št. 1/04278/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5371481
Firma: SCHOOL SERVICE, šolski ser-

vis, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelja: Teodorovič Drago, Ljub-

ljana, Dolenjska c. 40, in Veršnjak Janez,
Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16, vstopila
19. 12. 1989, vložila po 777.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se v celoti spremeni in se se-
daj glasi: trgovina na drobno in debelo z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovi-
na z nepremičninami; trgovina z vozili, deli
in priborom; trgovina z rabljenimi vozili;
trgovina z zdravili na debelo; trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di: trgovina od vrat do vrat, sejemska pro-
daja, stojnična prodaja na premičnih stojni-
cah, katalogna prodaja, prodaja po pošti,
prodaja ob posebnih prilikah za posebne na-
mene; komisijske prodajalne in posredniš-
tvo; menjalnica in menjalniški posli; proda-
ja in posredovanje idej, lon posli in infor-
matika; leasing vozil in tuje delovne sile;
leasing rabljenih vozil; logistika; rent-a-car;
zastavljalnica; grafične storitve in založniš-
tvo; promocija didaktičnih sredstev, trgovi-
na z njimi; organizacija in izvajanje vzgoj-
no-izobraževalnih storitev po naročilu šol
in ostalih podobnih institucij; marketing,
storitve raziskave tržišča, kreiranje ekonom-
ske propagande in reklame, realizacija pro-
pagandnih planov in druge storitve v zvezi s
temi posli, priprava in prezentiranje plaka-
tov in reklamnih panojev; komercialne sto-
ritve pri realizaciji prometa blaga in oprav-
ljanje komisionarskih poslov na tem področ-
ju; agencijski posli propagande s strani mar-
ketinga; organiziranje in aranžiranje sejmov
s področja šolstva ter ostalih oblik prikazo-
vanja lastnih storitev; razvojno raziskoval-
ne storitve s področja šolstva; igre za razve-
drilo; organizacija in izvajanje prireditev z
narodnimi šegami in običaji; gostinstvo, go-
stinske usluge prehrane, samopostrežne re-
stavracije, restavracije s strežbo, restavraci-
je prehrane, kavarne in bifeji, nočni in za-
bavni lokali s programom, campi, gostinske
usluge prenočevanja in prenočišča, moteli,
gostilne, planinski domovi, organiziranje in
vodenje klubov zaprtega tipa, catering; turi-
zem (lovski, kmečki, ribiški ipd.); avtopral-
nica; fotokopiranje in razmnoževanje, tiska-
nje; servisne dejavnosti: avtoservis, avto-
pralnica, avto šola, samopostrežna avtopo-
pravljalnica; špedicija, cestni prevoz blaga
in opravljanje storitev, cestni prevoz potni-
kov; organizacija in izvedba ekskurzij, izle-
tov, šole v naravi, letovanj, prevozov, šport-
nih, naravoslovnih, kulturnih dni, prehrane,
nakupa in prodaje opreme in učil; svetova-
nje s področja organizacije in vzgojno-izo-
braževalnih storitev; ekonomsko organiza-
cijske in tehnološke storitve; finanči inženi-
ring; knjigovodski inženiring.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; uvoz suro-
vin in repromateriala za šolska učila; stori-
tve raziskovanja in uporabe informacij s po-
dročja gospodarstva, šolstva; mednarodni

sejmi s področja šolstva; zastopanje tujih
partnerjev in konsignacija v okviru lastnih
dejavnosti; uvoz učil za potrebe organizacij
družbenih dejavnosti, šole in podobne insti-
tucije.

Rg-17847
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11683 z dne 14. 6. 1995 pod št. vložka
1/04278/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5371481001
Firma: SCHOOL SERVICE, šolski ser-

vis, d.o.o., Ljubljana, Poslovna enota
Ljubljana, Spodnji Rudnik

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Spodnji Rudnik II/16
Ustanovitelj: SCHOOL SERVICE – šol-

ski servis, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 2,
vstop 15. 5. 1994, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Teodorovič Drago, Ljubljana, Dolenjska
c. 40, in zastopnik Veršnjak Janez, Ljublja-
na, Spodnji Rudnik II/16, imenovan 15. 5.
1994, zastopata podružnico brez omejitev.

Dejavnost se glasi: trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi; trgovina z nepremičninami; trgovina
z vozili, deli in priborom; trgovina z rablje-
nimi vozili; trgovina z zdravili na debelo;
trgovina na drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi: trgovina od vrat do vrat,
sejemska prodaja, stojnična prodaja na pre-
mičnih stojnicah, katalogna prodaja, proda-
ja po pošti, prodaja ob posebnih prilikah za
posebne namene; komisijske prodajalne in
posredništvo; menjalnica in menjalniški po-
sli; prodaja in posredovanje idej, lon posli,
informatika; leasing vozil in tuje delovne
sile; leasing rabljenih vozil; logistika; za-
stavljalnica; grafične storitve in založniš-
tvo; promocija didaktičih sredstev, trgovina
z njimi; organizacija in izvajanje vzgojno-
izobraževalnih storitev po naročilu šol in
ostalih podobnih institucij; marketing, sto-
ritve raziskave tržišča, kreiranje ekonom-
ske propagande in reklame, realizacija pro-
pagandnih planov in druge storitve v zvezi s
temi posli, priprava in prezentiranje plaka-
tov in reklamnih panojev; komercialne sto-
ritve pri realizaciji prometa blaga in oprav-
ljanje komisionarskih poslov na tem področ-
ju; agencijski posli propagande s strani mar-
ketinga; organiziranje in aranžiranje sejmov
s področja šolstva ter ostalih oblik prikazo-
vanja lastnih storitev; razvojno raziskoval-
ne storitve s področja šolstva; igre za razve-
drilo; organizacija in izvajanje prireditev z
narodnimi šegami in običaji; gostinstvo: go-
stinske usluge prehrane, samopostrežne re-
stavracije; restavracije s strežbo, restavraci-
je prehrane, kavarne in bifeji, nočni in za-
bavni lokali s programom, campi, gostinske
usluge prenočevanja in prenočišča, moteli,
gostilne, planinski domovi, organiziranje in
vodenje klubov zaprtega tipa, catering; turi-
zem (lovski, kmečki, ribiški, ipd.); avtopral-
nica; fotokopiranje in razmnoževanje, tiska-
nje; servisne dejavnosti: avtoservis, avto-
pralnica, avto šola, samopostrežna avtopo-
pravljalnica; špedicija, cestni prevoz blaga
in opravljanje storitev, cestni prevoz potni-
kov; organizacija in izvedba ekskurzij, izle-
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tov, šole v naravi, letovanj, prevozov, nara-
voslovnih, kulturnih dni, prehrane, nakupa
in prodaje opreme in učil; svetovanje s po-
dročja organizacije in vzgojno-izobraževal-
nih storitev; ekonomsko organizacijske in
tehnološke storitve; finančni inženiring;
knjigovodski inženiring.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; uvoz suro-
vin in repromateriala za šolska učila; posre-
dovanje v zunanjetrgovinskem prometu; sto-
ritve raziskovanja in uporabe informacij s
področja gospodarstva, šolstva; zastopanje
tujih partnerjev in konsignacija v okviru
lastnih dejavnosti; uvoz učil za potrebe or-
ganizacij družbenih dejavnosti, šole in po-
dobne institucije.

Rg-17848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/0618 z dne 5. 4. 1995 pri subjektu vpisa
MERKANT, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Trzin, sedež: Prešernova 24,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/04344/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5333563
Firma: MERKANT PETRIČ IN OS-

TALI, d.n.o., trgovina na debelo in drob-
no, Trzin

Skrajšana firma: MERKANT PETRIČ
IN OSTALI, d.n.o., Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Nemanič Tjaša, Medvo-
de, Kržišnikova 2, vložek 600 SIT, in Petrič
Lidija, Mengeš, Prešernova 24, vložek 1.400
SIT, vstopili 20. 12. 1989, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Petrič
Lidija, razrešena 12. 5. 1994 kot predsedni-
ca poslovodnega odbora in imenovana za
namestnico direktorice, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Nemanič Tjaša,
imenovana 12. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi še na: trgovino na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; finančno-računovodske stori-
tve.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo in drobno in
z rezervnimi deli in repromaterialom; izde-
lava, krojenje in šivanje konfekcije, plete-
nje volnenih in usnjenih izdelkov; izvajanje
in organizacija na področju nadzora nad iz-
vajanjem proizvodne izdelave; amortizacija
proizvodnje; zastopništvo in konsignacija,
posredovanje in konsignacijska prodaja; ko-
misijska prodaja; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
finančno-računovodske storitve.

Rg-17849
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06058 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
SKINPAK, družba za proizvodnjo in tr-
govino z neživilskimi proizvodi, Mengeš,
d.o.o., sedež: Kersnikova 5a, Mengeš, pod

vložno št. 1/04517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom ter
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5319129
Firma: SKINPAK, družba za proizvod-

njo in trgovino z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: SKINPAK, d.o.o., Dom-
žale

Sedež: Domžale, Šubljeva 15
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šoper Karlo in Šoper Luč-

ka, oba iz Mengša, Kersnikova 5a, vstopila
11. 12. 1989, vožila po 751.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovajata.

Rg-17850
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05966 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa REGISTRATOR, podjetje za eko-
nomiko in računalništvo,d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Hošiminhova 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04916/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in poob-
lastil zastopnika, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5339529
Sedež: Ljubljana, Vojkova 91
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žargi Breda in Žargi Sa-

mo, oba iz Ljubljane, Vojkova 91, ter Ku-
melj Vesna in Kumelj Stane, oba iz Ljublja-
ne, Vojkova 71, vstopili 12. 1. 1990, vložili
po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kumelj Stane, ki od 22. 4. 1994 za-
stopa družbo z omejitvijo, da brez sklepa
skupščine družbe ne sme: prevzemati ga-
rancije, poroštva ali kakršnegakoli drugega
jamstva za družbo, ne glede na višino; skle-
pati pogodb o odtujitvi ali obremenitvi ne-
premičnin družbe; najemati kredit za druž-
bo, ne glede na višino; sklepati drugih po-
godb, če pogodbeni znesek presega 10.000
DEM ali če gre za trajnejši pogodbeni od-
nos; sklepati o sklenitvi delovnega razmerja
v družbi; Kumelj Vesna, razrešena 22. 4.
1994 kot članica poslovodnega odbora in
imenovana za prokuristko, ki zastopa druž-
bo z omejitvijo, da brez sklepa skupščine
družbe ne sme: prevzemati garancije, po-
roštva ali kakršnegakoli drugega jamstva za
družbo, ne glede na višino; sklepati pogodb
o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin
družbe; najemati kredit za družbo, ne glede
na višino; sklepati drugih pogodb, če po-
godbeni znesek presega 10.000 DEM ali če
gre za trajnejši pogodbeni odnos; sklepati o
sklenitvi delovnega razmerja v družbi; Žar-
gi Breda, razrešena 22. 4. 1994 kot članica
poslovodnega odbora in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo z omejitvijo, da
brez sklepa skupščine družbe ne sme: prev-
zemati garancije, poroštva ali kakršnegako-
li drugega jamstva za družbo, ne glede na
višino; sklepati pogodb o odtujitvi ali obre-
menitvi nepremičnin družbe; najemati kre-
dit za družbo, ne glede na višino; sklepati
drugih pogodb, če pogodbeni znesek prese-
ga 10.000 DEM ali če gre za trajnejši po-
godbeni odnos; sklepati o sklenitvi delov-

nega razmerja v družbi; Žargi Samo, razre-
šen 22. 4. 1994 kot član poslovodnega od-
bora in imenovan za prokurista, ki zastopa
družbo z omejitvijo, da brez sklepa skupšči-
ne družbe ne sme: prevzemati garancije, po-
roštva ali kakršnegakoli drugega jamstva za
družbo, ne glede na višino; sklepati pogodb
o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin
družbe; najemati kredit za družbo, ne glede
na višino; sklepati drugih pogodb, če po-
godbeni znesek presega 10.000 DEM ali če
gre za trajnejši pogodbeni odnos; sklepati o
sklenitvi delovnega razmerja v družbi.

Rg-17852
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08541 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ASSIRO, d.o.o., podjetje za trgovi-
no in komercialno posredovanje, Ljub-
ljana, Opekarska 29/a, sedež: Opekarska
29/a, Ljubljana, pod vložno št. 1/05059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5340179
Osnovni kapital: 1,804.000 SIT
Ustanovitelja: Rogelj Bruna, vstopila

19. 2. 1990, in Rogelj Matjaž, vstopil 5. 4.
1990, oba iz Ljubljane, Veliki štradon 1,
vložila po 902.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17854
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11517 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
PROLOG, raziskovalno razvojne stori-
tve, izdelava programske opreme, servis
računalniške opreme, trgovina in …,
d.o.o., Logatec, Hotedršica 103a, sedež:
Hotedršica 103a, Logatec, pod vložno št.
1/05679/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339553
Firma: PROLOG, raziskovalno razvoj-

ne storitve, izdelava programske opreme,
servis računalniške opreme, trgovina in
računovodske storitve, d.o.o., Logatec

Sedež: Logatec, Tovarniška 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Grošelj Miha, Wedam Mi-

lena, Wedam Martin in Vehar Miro, izstopi-
li 30. 11. 1993; Orešnik Brane, Hotedršica
103a, in Kek Marko, Logatec, Prešernova 4,
vstopila 10. 3. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi na: sejemsko
dejavnost, promocijsko dejavnost, komplet-
ne turistične storitve.

Dejavnost družbe je odslej: raziskovalno-
razvojne storitve in izobraževanje na področ-
ju računalništva in strojne opreme; izdelava
programske opreme; za osebne računalnike
in večje računalniške sisteme, za krmiljenje
strojev; vzdrževanje programske opreme; od-
dajanje programske opreme v najem; avto-
matska obdelava podatkov; storitve na last-
nih računalnikih, na naročnikovih računalni-
kih ter zajemanje in analiza podatkov; posre-
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dovanje informacij iz lastnih in drugih po-
datkovnih baz; tržne raziskave in analiza po-
datkov; računovodske storitve in računalniš-
ka obdelava podatkov; geodetske storitve in
analiza geodetskih meritev; malo založniš-
tvo: obdelava besedil in izdelava izpisov, ti-
skanje publikacij, zbiranje podatkov, ureja-
nje in izdajanje biltenov, glasil in drugih pub-
likacij; izdelava fotografskih in drugih kopij;
servis računalniške opreme in vseh kompo-
nent iz lastnega prodajnega programa; insta-
liranje in vzdrževanje naprav; testiranje in
dograjevanje naprav; projektiranje in pove-
zovanje naprav; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; promocijska dejavnost; se-
jemska dejavnost; kompletne turistične stori-
tve; zastopanje drugih podjetij; oddaja raču-
nalniške in ostale opreme v najem;
proizvodnja biro opreme; komisionarski in
konsignacijski posli; trgovina z neživilskimi
proizvodi na drobno in debelo: magnetni me-
diji za shranjevanje podatkov, papir in tisko-
vine, pisarniška oprema, svetila, oprema za
varovanje premoženja, rezervni deli za vse
naprave v lastni prodaji; izvoz in uvoz neži-
vilskih proizvodov na drobno in debelo; ra-
čunalniška oprema in sestavni deli zanjo; pe-
riferna oprema za računalnike; naprave za
prenos in hranjenje podatkov; merilni instru-
menti in sestavni deli s področja elektronike;
izdelki zabavne elektronike, video in avdio
oprema; naprave za telekomunikacije; alarm-
ne naprave; rezervni deli za vso opremo v
lastni prodaji; zastopanje tujih firm.

Rg-17855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02490 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa INVENT, trgovsko podjetje, koope-
racija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Gornji trg 22, sedež: Gornji trg 22, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/05917/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5350310
Osnovni kapital: 1,625.405 SIT
Ustanovitelj: Čeru Mladen, Ravne na

Koroškem, Dobja vas 172, vstop 20. 12.
1989, vložek 1,625.405 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17856
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03276 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
KOBIS, inženiring, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Mlakarjeva 26, Trzin, Men-
geš, sedež: Mlakarjeva 26, Trzin, Men-
geš, pod vložno št. 1/05952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5344921
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT
Ustanovitelj: Prezelj Marko, Trzin, Men-

geš, Mlakarjeva 26, vstop 5. 3. 1990, vložek
1,568.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08546 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu vpi-

sa SLAP, podjetje za usposabljanje in za-
poslovanje invalidnih oseb, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o., sedež: Cesta vstaje 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06123/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremembo
osnovnega kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5358566
Firma: SLAP, podjetje za usposablja-

nje in zaposlovanje invalidnih oseb, proi-
zvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 4,070.000 SIT
Ustanovitelj: Vukadin Ivica, Ljubljana,

Cesta vstaje 2, vstop 22. 3. 1990, vložek
4,070.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17859
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08550 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TEHNOPROCUR, uvozno-izvozno
podjetje za elektroniko, merilne in regu-
lacijske sisteme, d.o.o., sedež: Stranska
vas 1, Dobrova, pod vložno št. 1/07105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme in osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5376173
Firma:  TEHNOPROCUR,  uvozno-iz-

vozno podjetje za elektroniko, merilne in
regulacijske sisteme, d.o.o., Stranska vas
1, Dobrova

Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Jarc Janez, Dobrova, Stran-

ska vas 1, vstop 3. 5. 1990, vložek 1,588.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17860
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08524 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa W in W, inženiring, consalting in
trženje informacijskih tehnologij, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Pot na Fužine 45, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo dejavnosti in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5385423
Osnovni kapital: 2,287.000 SIT
Ustanovitelja: Werk Marjeta in Werk

Marko, oba iz Ljubljane, Pot na Fužine 45,
vstopila 15. 5. 1990, vložila po 1,143.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: inženiring informacijskih teh-
nologij; razvojno raziskovalne storitve na
področju informacijskih tehnologij; sveto-
vanje (consulting) s področja informacijskih
tehnologij; izvajanje in trženje računalniš-
kih storitev; posredovanje svojih in uslug
tretjih fizičnih in pravnih oseb na področju
informacijskih tehnologij; proizvodnja pro-
gramske in dodelava strojne opreme s po-
dročja informacijskih tehnologij; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvo-
di, zlasti s programsko in strojno opremo
oziroma sestavnimi deli in repromaterialom
s področja informacijskih tehnologij; zasto-
panje in predstavljanje domačih in tujih fi-
zičnih in pravnih oseb s področja informa-
cijskih tehnologij; prevoz blaga za lastne
potrebe v cestnem prometu.

Rg-17863

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14804 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BUBY, podjetje za posredovanje,
nakup in prodajo, trgovina, zastopanje in
proizvodnja, d.o.o., sedež: Hošiminhova
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/08075/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, dejavnosti, deležev, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5393213
Firma: PORTAL & M, Podjetje za go-

stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Za-
loška c. 110, Ljubljana

Skrajšana firma: PORTAL & M, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Zaloška c. 110
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Kastaneto Zvonka, izstop

29. 6. 1994; Jorgačević Momčilo, Ljublja-
na, Zaloška c. 110, vstop 29. 6. 1994, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kastaneto Zvonka, razrešena
29. 6. 1994; direktor Jorgačević Momčilo,
imenovan 29. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 454 Zaključna
gradbena dela; 511 Posredništvo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 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
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvo-
di; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-17864
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11317 z dne 18, 5. 1995 pri subjektu
vpisa LESAL, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, zastopanje in posredništvo Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Osterčeva 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/08152/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5394112
Osnovni kapital: 2,956.000 SIT
Ustanovitelja: Doma Ludvik, Murska So-

bota, Oremovski vrh 8, vstopil 10. 4. 1991,
in Peterlin Aleš, Ljubljana, Osterčeva 3,
vstopil 26. 6. 1990, vložila po 1,478.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17869
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11649 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa OKTAGEN, podjetje za gradbeni
inženiring, d.o.o., sedež: Linhartova 62a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08758/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5420130
Osnovni kapital: 1,506.200 SIT
Ustanovitelja: Zupan Marjan, Vodice,

Koseze 5a, in Osmanović Vukadin, Mokro-
nog, Majcnova 2, vstopila 15. 10. 1990, vlo-
žila po 753.100 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17871
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01894 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MERXGRAD, podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o., sedež: Spodnja
Besnica 2, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/08900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, deleža in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5415110
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mahkovec Silva in Hlebš

Bogo, oba iz Ljubljane-Polje, Spodnja Be-
snica 2, vstopila 29. 9. 1990 ter Marolt Emil,
Ljubljana-Polje, Zgornja Besnica 4, in Ma-
rolt Ivica, Ljubljana-Polje, Anžurjeva 10b,
vstopila 8 3. 1994 – vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopniki Hlebš Bogo, Marolt Emil in Marolt
Ivica, imenovani 8. 3. 1994, zastopajo druž-
bo brez omejitev.

Rg-17872
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05195 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
DEKORUM, podjetje za ekonomsko pro-
pagando, trgovino, gostinstvo ter izvoz in
uvoz, d.o.o., sedež: Šeškova 13, Kočevje,
pod vložno št. 1/08985/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, us-
tanoviteljev, deležev, osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5422116
Firma: DEKORUM, podjetje za eko-

nomsko propagando, trgovino, gostinstvo
ter izvoz in uvoz, d.o.o., Šeškova 13, Ko-
čevje

Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Špiletič Tatjana in Špile-

tič Anton, oba iz Kočevja, Šeškova 13, vsto-
pila 14. 9. 1990 ter Vardijan Bojan in Var-
dijan Mojca, oba iz Kočevja, Trata c. IX/2,
vstopila 8. 4. 1994 – vložili po 600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se sedaj glasi: storitve reklame in ekonom-
ske propagande; storitve propagande, rekla-
me, realizacija propagandnih planov in dru-
ge storitve, povezane s temi posli, priprava
in prezentacija plakatov in reklamnih pano-
jev, postavljanje in angažiranje sejemskih
prostorov, predvajanje reklamnih sporočil
na displejih in drugo; opravljanje komer-
cialnih storitev (posredovanje za doseganje
funkcije prometa blaga in storitev; zastopa-
nje domačih in tujih podjetij in drugih prav-
nih oseb; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi proizvodi: žito in mlevski izdel-
ki, povrtnina, sadje in izdelki, meso, perut-
nina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in
brezalkoholne pijače, živila in gospodinj-
ske potrebščine, zdravilna zelišča, živila, ži-
va perutnina in divjačina; trgovina na debe-
lo in drobno z neprehrambenimi proizvodi:
tekstilni izdelki in izdelki iz krzna, vrvarski
izdelki, izdelki iz konoplje in jute, obutev in
potrebščine, izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo pri delu, civil-
no in protipožarno varnost ter splošno ljud-
sko obrambo, parfumerijsko in kozmetično
blago, drogerijsko blago, izdelki za šport,
lov, ribolov in kampiranje, elektrotehnični
in elektronski aparati, radijski in TV spre-
jemniki, stroji, deli in potrebščine, elektro-
tehnični stroji, naprave, oprema in elektro-
tehnični material ter svetilna telesa, knjige
in muzikalije, fotografski in kinematograf-
ski aparati, instrumenti in aparati za potrebe
izobraževanja, znanstvenega raziskovanja in
poklicno uporabo, izdelki domače in umet-
ne obrti; prodaja od vrat do vrat in prodaja
preko gibljive prodajalne; gostinske stori-
tve: storitve prehrane, druge storitve (ka-
varne, točilnice, bife in podobno); založniš-
ka dejavnost: snemanje in izdajanje video-
kaset; konsignacijska prodaja domačega in
tujega blaga.

Rg-17873
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11502 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DESETKA, akademija za biljard,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Miklošičeva 28,

Ljubljana, pod vložno št. 1/09047/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev in osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika in firme s temile podatki:

Matična št.: 5488150
Firma: DESETKA, akademija za bi-

ljard, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 28
Osnovni kapital: 3,675.650 SIT
Ustanovitelja: Gradišnik Branko, izstop

23. 5. 1994; Žnidaršič Jonas, Ljubljana, Hac-
quetova ul. 3, vstop 23. 5. 1994, vložek
3,675.650 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Jonas, imenovan 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Gradišnik Branko, razrešen 23. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 51488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271
Prirejanje iger na srečo; 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Rg-17876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05920 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
SEMY, proizvodnja, svetovanje, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, sedež: Samova 12a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/09454/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5428068
Firma: SEMY, proizvodnja, svetova-

nje, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Samova
12a
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Osnovni kapital: 3,502.000 SIT
Ustanovitelja: Semolič Branko, vložek

2,626.500 SIT, in Semolič Sore Mirjam, vlo-
žek 875.500 SIT, oba iz Ljubljane, Runkova
24, vstopila 11. 10. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-17878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08563 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MINTEX, d.o.o., trgovsko podjetje, Kam-
nik, Slatnarjeva 21, sedež: Slatnarjeva 21,
Kamnik, pod vložno št. 1/09767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5441676
Osnovni kapital: 1,533.150 SIT
Ustanovitelja: Nerima Rožica in Nerima

Mitja, oba iz Kamnika, Slatnarjeva 21, vsto-
pila 28. 11. 1990, vložila po 766.575 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: trgovina z neživilskimi proi-
zvodi na debelo in drobno; svetovanje, pro-
jektiranje, inženiring, nadzor in servisiranje
opreme v industrijskih obratih in obratoval-
nicah; posredovanje in komisijski posli v
prometu blaga in storitev; proizvodnja kab-
lov in elektrotehniškega materiala in opre-
me.

Zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz in
uvoz neživilskih proizvodov: surovin, re-
promateriala, rezervnih delov in opreme; za-
stopanje in posredovanje v mednarodnem
prometu blaga in storitev.

Rg-17881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05039 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SOSESKA, podjetje za trženje, or-
ganizacijo in urejanje zemljišč, d.o.o.,
Ljubljana, Proletarska 4, sedež: Proletar-
ska 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/10427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanoviteljev
in deležev ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5447801
Osnovni kapital: 3,273.000 SIT
Ustanovitelji: Gaberšek Miro, Ljublja-

na, Melikova 11, vložek 467.571 SIT, Šmid
Stane, Ljubljana, Goriška 71, vložek
2,337.857 SIT, in Juvan Tatjana, Ljubljana,
Ob žici 3, vložek 467.571 SIT, vstopili 12.
12. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo; Str-
le Jernej, izstopil 14. 12. 1993; Stermenszky
Marija, izstopila 15. 12. 1993; Žiberna Me-
ta, izstopila 23. 3. 1994; Bratun Franc, iz-
stopil 14. 12. 1993.

Rg-17883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07807 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa VMV, podjetje za vzdrževanje mo-
tornih vozil, trgovino in posredništvo,
d.o.o., sedež: Bevke 125d, Vrhnika, pod
vložno št. 1/10747/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5458064
Osnovni kapital: 1,594.583 SIT
Ustanovitelji: Lampe Janko, Vrhnika,

Bevke 125d, vstop 5. 4. 1994, vložek
1,594.583 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05984 z dne 5. 4. 1995 pri subjektu vpisa
NADKO MMI, proizvodno, storitveno, tr-
govsko, izvozno-uvozno podjetje in zasto-
panje, d.o.o., Kamnik, Titov trg 2, sedež:
Titov trg 2, Kamnik, pod vložno št.
1/11154/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Firma: BIOHERBA, proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: BIOHERBA, d.o.o.
Sedež: Kamnik, Streliška 7/a
Osnovni kapital: 1,681.000 SIT
Ustanovitelj: Istenič Anton, Kamnik,

Streliška 7/a, vstop 8. 1. 1991, vložek
1,681.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07883 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  NOVA  MIX,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Hoshiminhova 11, se-
dež: Hoshiminhova 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462509
Firma: NOVA MIX, podjetje za stori-

tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Vojkova 87

Sedež: Ljubljana, Vojkova 87
Osnovni kapital. 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Trošić Dragutin, Ljublja-

na, Vojkova 87, vstop 16. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1421 Pridobiva-
nje gramoza in peska; 1511 Proizvodnja in
konzerviranje mesa, razen perutninskega;
1512 Proizvodnja in konzerviranje perut-
ninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih
izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1581 Proizvodnja kruha, sveže-
ga peciva in slaščic; 1586 Predelava čaja in
kave; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2121 Proizvodnja valovitega papirja

in kartona ter papirne in kartonske embala-
že; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proi-
zvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2655 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralo ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
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; 7230 Obdelava podatkov; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 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.; 9000 Storitve javne higiene;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-17887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02876 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa PETKOVŠEK, podjetje za trgovino in
predelavo lesa, d.o.o., Zaplana 55, Rovte,
sedež: Zaplana 55, Rovte, pod vložno št.
1/11203/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462339
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Petkovšek Cveta, Rov-

te, Zaplana 55, vstop 28. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 0121 Re-
ja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul, mezgov; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proi-
zvodnja mlečnih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2852 Splošna mehanična dela; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
benega dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 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 tekstilnih ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-17888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08533 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa BAGIS, podjetje za trgovino, oseb-
ne in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Aleševčeva 41, sedež: Aleševčeva 41, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/11306/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala in firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5463408
Firma: BAGIS, podjetje za trgovino,

osebne in poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Aleševčeva 41

Osnovni kapital: 1,911.300 SIT
Ustanovitelja: Bagola Ines in Bagola Er-

nest, oba iz Ljubljane, Aleševčeva 41, vsto-
pila 21. 5. 1991, vložila po 955.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08528 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EMONIKO, mednarodna špedicija
in transport, d.o.o., Pot na Drenikov vrh
8, Ljubljana, sedež: Pot na Drenikov vrh
8, Ljubljana, pod vložno št. 1/11704/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5476801
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kompoš Ciril, Ljubljana,

Pot na Drenikov vrh 8, vstop 7. 2. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06118 z dne 5. 4. 1995 pri subjektu vpisa
GRABAR, proizvodnja, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Osilnica, Sela 13, sedež:
Sela 13, Osilnica, pod vložno št. 1/11906/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5480680
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grabar Janez, izstop

19. 7. 1993; Grabar Milena, Osilnica, Sela
13, vstop 18. 3. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08547 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ENERGUS, inženiring, proizvodnja,
montaža in vzdrževanje energetskih na-
prav, trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo Ljubljana, d.o.o., sedež: Bratovše-
va ploščad 20, Ljubljana, pod vložno št.
1/11945/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5492050
Firma:  ENERGUS,  inženiring,  proi-

zvodnja, montaža in vzdrževanje ener-
getskih naprav, trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo, Ljubljana, d.o.o.,
Bratovševa pl. 20

Osnovni kapital: 3,362.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezjak Elizabeta, Ljub-

ljana, Bratovševa ploščad 20, vstop 12. 12.
1990, vložek 3,362.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17897
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02331 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MGK, d.o.o., podjetje za trgovino, uvoz,
izvoz, zastopanje, posredovanje, inženi-
ring, servis in proizvodnjo, Ljubljana, se-
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dež: Potrčeva 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/12643/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5498953
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gašperič Miha in Gašpe-

rič Kapš Mojca, oba iz Ljubljane, Potrčeva
4, vstopila 10. 5. 1991, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 2912 Proi-
zvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Proi-
zvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo 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; 5157
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje.

Rg-17899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05915 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ROBEKS, podjetje za uvoz-izvoz,
svetovanje, projektiranje in opravljanje
storitev, d.o.o., Ljubljana, Ob zelenici 5,
sedež: Ob zelenici 5, Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/12694/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5504708
Firma: ROBEKS, podjetje za uvoz-iz-

voz, svetovanje, projektiranje in oprav-
ljanje storitev, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,521.672 SIT
Ustanovitelj: Žibert Robert, Ljubljana,

Ob zelenici 5, vstop 31. 5. 1991, vložek
1,521.672 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17900
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06076 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
KOVINARSTVO KRIM, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c.
83, sedež: Dolenjska cesta 83, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12763/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5504597
Osnovni kapital: 1,794.000 SIT
Ustanovitelj: Ilić Semjon, Ljubljana,

Nussdorferjeva 15, vstop 14. 6. 1991, vlo-
žek 1,794.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04507 z dne 23. 2. 1995 pri subjektu
vpisa HIPIS, inženiring, zaključna dela v
gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kavčičeva 32, Ljubljana, pod vložno št.
1/12987/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, ustanovite-
ljev, deležev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5505194
Firma: HIPIS, inženiring, zaključna de-

la v gradbeništvu, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPIS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Hajnšek Jurij, Ljubljana,

Malči Beličeve 42, vložil 600.400 SIT, vsto-
pil 11. 1. 1993, Seljak Matjaž, Domžale, Pot
za Bistrico 15, vložil 474.000 SIT in Maček
Janko, Ljubljana, Lavričeva 5, vložil
158.000 SIT, vstopila 16. 11. 1993, ter Jan-
kovič Franc, vložil 268.600 SIT, in Janko-
vič Franci, vložil 79.000 SIT, oba iz Polho-
vega Gradca 121, vstopila 20. 4. 1994 –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02535 z dne 23. 2. 1995 pri subjektu
vpisa NOEMA, podjetje za trgovino, sto-
ritve, gostinstvo in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Cankarjeva 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13355/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5522056
Firma: NOEMA, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOEMA, d.o.o.,
Sedež: Ljubljana, Masarykova 17

Rg-17903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05967 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
TAJA, d.o.o., proizvodnja in trgovina,
Trata VII/28, Kočevje, sedež: Trata
VII/28, Kočevje, pod vložno št. 1/13542/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5524199
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vidič Greta in Vidič Mi-

ran, oba iz Kočevja, Trata VII/28, vstopila
30. 9. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17904
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02898 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  PIC  CONSULTING,  podjetje  za
gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Tržaška 118, sedež: Tržaška 118,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14227/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5541514
Ustanovitelja: Antauer Igor, Ljubljana,

Chengdujska 26, vstop 11. 11. 1991, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ho-
čevar Branimir, izstop 15. 4. 1994.

Rg-17907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19557 z dne 13. 4. 1995 pod št. vložka
1/14794/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5566592
Firma: IMF, Proizvodnja, trgovina in

inženiring, d.o.o., Kamnik, Levstikova 11
Skrajšana firma: IMF Kamnik, d.o.o.
Sedež: Kamnik, Levstikova 11
Osnovni kapital: 5,324.000 SIT
Ustanovitelji: Griljc Ivan, Kamnik, Lev-

stikova 11 in Droljc Ivan, Kamnik, Perkova
9, vložila po 10.000 SIT, ter Griljc Breda,
Kamnik, Levstikova 11, in Rozman-Droljc
Zdenka, Kamnik, Perkova 9, vložili po
2,652.000 SIT – vstopili 20. 11. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Griljc Breda, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17908
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11475 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EUROGRAF, podjetje za informa-
cijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Trnovska ulica 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/14827/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:
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Matična št.: 5552788
Firma: J & P, d.o.o., trgovsko in proi-

zvodno podjetje, Ulica Andreja Bitenca
68, Ljubljana

Skrajšana firma: J & P, d.o.o., Ljublja-
na, Ulica Andreja Bitenca 68

Sedež: Ljubljana, Ulica Andreja Bi-
tenca 68

Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelji: Kocutar Vitomir, izstopil

30. 5. 1994; Slabe Janez, Komen, Gorjan-
sko 43, in Nenad Cvetkovič, Dobova, Ulica
1. maja, vstopila 30. 5. 1994, vložila po
804.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocutar Vitomir, razrešen 30. 5. 1994;
direktor Slabe Janez in zastopnik Roblek
Aleš, Tržič, Zali Rovt 16, imenovana
21. 12. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi izdelki; prevoz
blaga in oseb v cestnem prometu; špedicija;
finančno svetovanje; marketinške storitve;
storitve ekonomske propagande; vse vrste
poslov v prometu blaga in storitev; proi-
zvodnja na področju kovinske predelovalne
industrije; proizvodnja na področju grafič-
ne dejavnosti; založništvo; vse vrste turi-
stičnih storitev; vse vrste gostinskih stori-
tev; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov; posredovanje v mednarodnem
prometu blaga in storitev.

Rg-17909
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08570 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CAP-FIN, d.o.o., Finančni inženi-
ring, Pražakova ul. 6, Ljubljana, sedež:
Pražakova ul. 6, Ljubljana, pod vložno št.
1/14940/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5555566
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Primc Ivo, Ljubljana, Vo-

dovodna 39, vložil 503.333,34 SIT, ter
Breskvar Aleš, Ljubljana, Gerbičeva 90, in
Brankov Žika, Ljubljana, Vurnikova 11, vlo-
žila po 503.333,33 SIT – vstopili 10. 12.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07851 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu vpi-
sa ARRUBA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Litijska 38, Ljubljana,
pod vložno št. 1/15100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553415
Osnovni kapital: 1,676.000 SIT
Ustanoviteljica: Gubanc Mirjam, Ljub-

ljana, Vlahovičeva 13, vstop 7. 1. 1992, vlo-
žek 1,676.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se dopolni za: knjigo-
vodske storitve in obdelavo podatkov.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo z vsemi neživilskimi proizvodi; tr-

govina na drobno z vsemi neživilskimi proi-
zvodi; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; knjigovodske storitve in
obdelava podatkov; komercialni posli in tr-
govsko zastopanje; marketing in ekonom-
ska propaganda; založništvo; turistično po-
sredovanje: turistične agencije, turistični
uradi; grafična dejavnost: grafična pripra-
va; storitve v cestnem prometu: posojanje
avtomobilov.

Rg-17912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06056 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MAKRA, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Ig, sedež: Ig
34, Ig, pod vložno št. 1/15151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5553059
Osnovni kapital: 1,615.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Berta in Krajnc

Zdenko, oba z Iga 34, vstopila 30. 1. 1992,
vložila po 807.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14167 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TECH TRADE, podjetje za proi-
zvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca borcev za severno mejo 16, sedež: Ul.
borcev za severno mejo 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/15653/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5571928
Firma:  TECH  TRADE,  podjetje  za

proizvodnjo in trgovino, d.o.o., IOC Tr-
zin, Blatnica 8, Mengeš

Skrajšana firma: TECH TRADE, d.o.o.,
Mengeš

Sedež: Mengeš, Blatnica 8, IOC Trzin
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benik Jarec Primož, razrešen 6. 4. 1995;
direktor Jarec Primož, Ljubljana, Ulica bor-
cev za severno mejo 16, imenovan 6. 4.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 300 Proizvodnja pisar-
niških strojev in računalnikov; 3001 Proi-
zvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 312 Proizvodnja naprav za
distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 5161 Trgovi-
na 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; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 701 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 723 Obdelava po-
datkov; 7230 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev in računalniš-
kih naprav: 7250 Vzdrževanje in popravila
pisariških strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti.

Rg-17914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08553 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TEXIM ING., trgovina, export-im-
port in inženiring, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Trg oktobrske revolucije 6, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/15726/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, deležev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5572240
Firma: TEXIM ING., trgovina, export-

import in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Brodarjev trg 6

Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 6
Osnovni kapital: 1,531.650 SIT
Ustanovitelja: Dolanc Ingeborg, Ljublja-

na, Brodarjev trg 6, vstop 31. 1. 1992, vlo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 552 Št. 10 – 19. II. 1996

žek 765.700 SIT, in Kropivšek Karin, Ljub-
ljana-Polje, Cesta XX/7, vstop 24. 5. 1994,
vložek 765.950 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06123 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MEGAMOBIL, podjetje za marke-
ting in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Uli-
ca bratov Učakar 22, sedež: Ulica bratov
Učakar 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/15764/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5572606
Osnovni kapital: 4,874.000 SIT
Ustanovitelji: Obrč Pavla, vložila

1,705.900 SIT, Obrč Jože, vložil 1,705.900
SIT, in Obrč Matjaž, vložil 731.100 SIT, vsi
trije iz Ljubljane, Ulica bratov Učakar 22,
in Fišer Obrč Alenka, Radomlje, Prešerno-
va 21, vložila 731.100 SIT – vstopili 31. 1.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08738 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa PROJEKTMONT, podjetje za pro-
jektiranje, montažo in ingenering, d.o.o.,
Ljubljana, Trg Oktobrske revolucije 20,
sedež: Trg Oktobrske revolucije 20, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15782/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5574641
Firma: PROJEKTMONT, podjetje za

projektiranje montažo in ingenering,
d.o.o., Ljubljana, Kneza Koclja 37

Osnovni kapital: 3,352.000 SIT
Ustanovitelj: Stojinović Drago, San.

Most, Tomina, vstop 29. 2. 1992, vložek
3,352.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Stojinković Blaženka, Ljubljana,
Vodnikova c. 106, imenovana 9. 5. 1994.

Rg-17918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03881 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa KARTON VIDEM, d.o.o., proizvod-
nja kartonske embalaže, Videm 22, pošta
Dol pri Ljubljani, sedež: Videm 22, Dol
pri Ljubljani, pod vložno št. 1/16031/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo ustanoviteljev, osnovnega
kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5576288
Osnovni kapital: 2,213.685,70 SIT
Ustanovitelji: Peterlin Vitomir, vložek

2,209.685,70 SIT, in Peterlin Irena, vložek
4.000 SIT, oba iz Dola pri Ljubljani, Dolsko
49, vstopila 4. 3. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata: Peterlin Jelka, izstopila 14. 4.
1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Peterlin Jelki, ki je bila razreše-
na 14. 4. 1994.

Rg-17920
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14866 z dne 18. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa LIFT – TRGOVINA, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Šlandrova 2,
Ljubljana-Črnuče, sedež: Šlandrova 2,
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/16367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala,
deležev in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5591708
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lift inženiring, d.o.o., iz-

stopil 10. 9. 1994; Milič Marko, Ljubljana,
Zupanova 4, in Colarič Peter, Ljubljana, Sre-
brničeva 40, vstopila 3. 2. 1992, vložila po
214.285,50 SIT, ter Boh Alojz Slavko, Ljub-
ljana, Presetnikova ul. 3, Pirjevec Mitja, Por-
torož, Lepa cesta 15, Bostič Dušan, Ljublja-
na, Komanova 19, in Erzar Andrej, Ljublja-
na, Dolenjska cesta 120, vstopili 10. 9. 1994,
vložili po 267.857,25 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-17924
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07868 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa COMA COMMERCE, trgovina na
debelo, d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana,
sedež: Slovenčeva 93, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16698/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5592348
Osnovni kapital: 22,934.824 SIT
Ustanovitelja: Blatnik Zvonimir, Med-

vode, Medvoška 12, in Šušteršič Andrej,
Medvode, Medvoška 10, vstopila 3. 3. 1992,
vložila po 11,467.412 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-17926
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01916 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa LIČI, čiščenje, vzdrževanje, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 10, se-
dež: Preglov trg 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17028/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5592364
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanoviteljica: Garbajs Lidija, Ljublja-

na, Preglov trg 10, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12880 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa INTRGRAD, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Kamnik, Ljubljanska cesta 8,
sedež: Ljubljanska cesta 8, Kamnik, pod
vložno št. 1/17430/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, zastopni-
ka in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5624568
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Pibernik Metod, Komen-

da, Suhadole 19, vstop 27. 1. 1992, vložek
841.500 SIT, in Pibernik Tatjana, Kamnik,
Ljubljanska cesta 8, vstop 31. 5. 1994, vlo-
žek 666.500 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pibernik Tatjana, imenovana 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17932
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07818 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa IPO, izdelava pohištva, d.o.o.,
Ljubljana-Šentvid, sedež: Sternadova 11,
Ljubljana-Šentvid, pod vložno št.
1/17923/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in deležev s temile podat-
ki:

Matična št.: 5621275
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Flere Anton, Ljubljana,

Sojerjeva 71, vložek 56.550 SIT, Jeraj Pe-
ter, Ljubljana-Šmartno, Rašica 31, vložek
57.600 SIT, Grmovšek Stane, Šmartno-
Ljubljana, Rašica 16, vložek 121.500 SIT,
Kadivec Marjan, Medvode, Sp. Pirniče 21b,
vložek 67.200 SIT, Kregar Marija, Ljublja-
na, Pot za razori 14, vložek 77.100 SIT,
Maležič Danijela, Ljubljana, Pot za razori
8, vložek 116.550 SIT, Ovčak Franc, Ljub-
ljana-Šmartno, Ul. Željka Tonija 6, vložek
89.550 SIT, Praznik Andrej, Ljubljana, Ce-
lovška 179, vložek 51.000 SIT, Strah Jože,
Ljubljana, Kumanova 3, vložek 79.800 SIT,
Stručnik Ivan, Ljubljana, Bognarjeva 62,
vložek 205.950 SIT, Šesek Matjaž, Ljublja-
na-Šmartno, Šmartno 14, vložek 63.600 SIT,
Šoster Stane, Ljubljana-Šmartno, Grobeljca
32, vložek 66.900 SIT, Špoljarič Zvone,
Ljubljana, Rusjanov trg 3, vložek 70.200
SIT, Štefanič Martin, Šmartno-Ljubljana,
Židankova 11, vložek 57.150 SIT, Štrok Si-
mon, Ljubljana, Primožičeva 27, vložek
51.000 SIT, Štravs Albert, Ljubljana-Šmart-
no, Ul. Janeza Rožiča 27, vložek 89.550
SIT, Tomas Marjan, Ljubljana, Pretnarjeva
12, vložek 51.000 SIT, Zor Bogdan, Vodi-
ce-Ljubljana, Skaručna 31, vložek 70.200
SIT, in Gosar Andrej, Ljubljana, Stanežiče
20, vložek 57.600 SIT – vstopili 6. 4. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo; Likar Vinko,
izstopil 22. 4. 1994.

Rg-17933
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06064 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
AMIS, podjetje za trgovino in zastopa-
nje, d.o.o., Vir, Hubadova 6a, Domžale,
sedež: Hubadova 6a, Vir, Domžale, pod
vložno št. 1/17925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5630002
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikek Leon in Mikek

Herta, oba iz Domžal, Hubadova 6A, Vir,
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vstopila 14. 2. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08492 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  AUTOTEHNIK  –  BORIS  –  MN,
d.o.o., trgovsko podjetje za rezervne dele,
sedež: Kurilniška 18, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17947/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5619637
Osnovni kapital: 1,554.020 SIT
Ustanovitelja: Bakič Boris, München,

Erzgiesserei str. 21, in Magazinović Neboj-
ša, Ljubljana, Rojčeva ulica 26, vstopila
19. 3. 1992, vložila po 777.010 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17938
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04509 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa CAMIGO, d.o.o., podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, storitve, gostins-
tvo, turizem, zunanjo trgovino, Ljublja-
na, sedež: Novo Polje, C. VII/5, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/18486/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5607876
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Jamšek Mitja, Ljubljana,

Novo Polje, C. VII/5, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
93/05853 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TEHNOHIT, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, servis in zastopanje, d.o.o.,
Vodnikova 2, Dob, sedež: Vodnikova 2,
Dob, pod vložno št. 1/18918/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osovnega kapitala in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5629217
Osnovni kapital: 670.000 SIT
Ustanovitelji: Ciglar Slavko, vložil

625.000 SIT, vstopil 10. 6. 1992, ter Ciglar
Tomaž, vložil 35.000 SIT, in Ciglar Marta,
vložila 10.000 SIT, vstopila 10. 6. 1993, vsi
iz Doba, Vodnikova 2, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Ciglar Tomaž, imenovan 10. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06077 z dne 11. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RETIS, reklamiranje, oblikovanje,
tisk, d.o.o., Ljubljana, sedež: Medvedova
19, Ljubljana, pod vložno št. 1/19314/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in

spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5640563
Osnovni kapital: 2,141.000 SIT
Ustanovitelja: Valentič Zlato in Kregar

Robert, oba iz Ljubljane, Medvedova 19,
vstopila 30. 7. 1992, vložila po 1,070.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17945
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06449 z dne 9. 2. 1995 pri subjektu vpisa
MASLEJA, proizvodnja, trgovina, stori-
tve, d.o.o., Radomlje, sedež: Kamniška
23, Preserje, Radomlje, pod vložno št.
1/19370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5643856
Osnovni kapital: 1,633.000 SIT
Ustanovitelja: Slevec Jana, vstop 23. 7.

1992 in Slevec Marjan, vstop 18. 10. 1993,
oba iz Ljubljane, Dolenjska c. 45/b, vložila
po 816.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-17947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08818 z dne 23. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TONECO, trgovina, zastopništvo,
menjalnica in turistično-gostinske stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Kolezijska 19, se-
dež: Kolezijska 19, Ljubljana, pod vložno
št. 1/19809/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5670772
Osnovni kapital: 1,500.847 SIT
Ustanovitelj: Pavlin Anton, Ljubljana,

Kolezijska 19, vstop 28. 9. 1992, vložek
1,500.847 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01723 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MAJCEN, proizvodnja, prevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., Dol pri Hrastniku,
Cesta VDV brigade 21, sedež: Cesta VDV
brigade 21, Dol pri Hrastniku, pod vložno
št. 1/19840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in deležev ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5664985
Osnovni kapital: 4,173.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Franc, vstop 14.

9. 1992, in Majcen Jurij, vstop 10. 3. 1994,
oba iz Dola pri Hrastniku, Cesta VDV bri-
gade 21, vložila po 2,086.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljš-
čin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 012 Živinoreja; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 291 Proizvodnja strojev za proizva-
janje in izkoriščanje mehanske energije, ra-
zen motorjev za letala in motorna vozila;

501 Trgovina z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgo-
vina na drobno z živili, pijačami in tobačni-
mi izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 554 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02487 z dne 21. 2. 1995 pri subjektu
vpisa ŠANDU, trženje, svetovanje, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Plešičeva 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/20795/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5775558
Osnovni kapital: 1,640.000 SIT
Ustanovitelj: Kurtevski Dušan, Ljublja-

na, Plešičeva 29, vstop 6. 1. 1993, vložek
1,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17954
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06094 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LABENA, trgovina, svetovanje
in proizvodnja laboratorijske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, sedež:
Šmartinska 130, Ljubljana, pod vložno št.
1/20994/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5699479
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Lemut Čeh Irena, Ljub-

ljana, Ulica borcev 19, vložek 2,400.000
SIT, in Čeh Boris, Ljubljana, Pot na Fužine
27, vložek 600.000 SIT, vstopila 28. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04572 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ART – POINT, d.o.o., podjetje za
izdelavo opreme, oblikovanje in inženi-
ring, Rakek, sedež: Postojnska n.h., Ra-
kek, pod vložno št. 1/21101/00 vpisalo v
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sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5725674
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Doles Jožica, Rakek, Po-

stojnska 11, Hiti Rajko, Cerknica, Dolenja
vas 94a, in Matičič Ingrid, Rakek, Slivice
47, vstopili 10. 1. 1993, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega
tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in
predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvod-
nja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, ra-
zen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in
talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proi-
zvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje
in obdelava usnja; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnir-
ja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbo mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proi-
zvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvod-
nja plastičnih mas v primarni obliki; 2417
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primar-
ni obliki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesti-
cidov in drugih agrokemičnih izdelkov;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2441 Proizvodnja farmacevtskih surovin;
2442 Proizvodnja farmacevtskih prepara-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sred-
stev; 2461 Proizvodnja razstreliv; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvod-
nja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proi-
zvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, ce-
vi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvod-
nja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvodnja
votlega stekla; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sa-
nitarne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne
keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in tal-
nih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po
standardih ECSC; 2721 Proizvodnja lito-
železnih cevi; 2772 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profi-
liranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proi-
zvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohiš-
tva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzme-
ti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 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 Trgo-
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vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
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; 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, 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 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-

nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi 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 zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-17957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02486 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu vpisa
AVTOSTAN, promet z nepremičninami in
promet z avtomobili, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Zadobrovška 82, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/21353/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5700973
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Čorluka Stipica in Čorlu-

ka Iva, oba iz Ljubljane, Zadobrovška cesta

82, vstopila 29. 1. 1993, vložila po 800.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Čorluka Ivi, ki je bila razrešena 30. 3. 1994.

Rg-17959
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00709 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
OŠTIR, trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta
komandanta Staneta 2, Litija, sedež: Ce-
sta komandanta Staneta 2, Litija, pod
vložno št. 1/21363/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala ter spremembo sedeža, firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5726336
Firma: OŠTIR, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Mire Pregljeve 4, Litija
Skrajšana firma: OŠTIR, d.o.o., Mire

Pregljeve 4, Litija
Sedež: Litija, Mire Pregljeve 4
Osnovni kapital: 2,036.400 SIT
Ustanoviteljica: Oštir Mojca, Litija, Mi-

re Pregljeve 4, vstop 14. 12. 1992, vložek
2,036.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17960
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01547 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DYMEX, trgovska družba z omeje-
no odgovornostjo, Ljubljana, Ob Ljub-
ljanici 110, sedež: Ob Ljubljanici 110,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21761/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, deležev in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5728436
Firma:  DYMEX,  trgovska  družba  z

omejeno odgovornostjo, Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 19A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fritz Paul Zwald, Forch,

Auwisstrasse 5A, vložek 1,277.756 SIT, in
Klemenčič Lučka, Ljubljana, Ob Ljubljani-
ci 110, vložek 222.994 SIT, vstopila 1. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02890 z dne 23. 2. 1995 pri subjektu vpi-
sa  KRIM,  podjetje  za  informatiko, d.o.o.,
Velike Lašče, sedež: Velike Lašče 129, Ve-
like Lašče, pod vložno št. 1/21851/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5729386
Osnovni kapital: 3,737.936,26 SIT
Ustanovitelji: Kogovšek Anton, Grosup-

lje, Pod hribom c. III/3, vložil 2,990.349,06
SIT, ter Gruden Matjaž, Velike Lašče 129,
in Leden Marjan, Ljubljana, Zadobrovška
30, vložila po 373.793.60 SIT – vstopili 4.
3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07824 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
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vpisa ROLPAP, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Dole, sedež: Dole 10-11,
Dole pri Litiji, pod vložno št. 1/21836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5733880
Osnovni kapital: 6,180.000 SIT
Ustanovitelja: Šobar Carmen, Ljubljana,

Brodarjev trg 1, in Šobar Franc, Ljubljana,
Na Peči 21, vstopila 1. 3. 1993, vložila po
3,090.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08495 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SILIKO & CO., proizvodno podjet-
je, storitve in trgovina, d.o.o., Brezje, se-
dež: Brezje 10, Dobrova, pod vložno št.
1/22090/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5741165
Firma: SILIKO, proizvodno podjetje,

storitve in trgovina, d.o.o., Brezje
Skrajšana firma: SILIKO, d.o.o., Brezje
Osnovni kapital: 9,491,840 SIT
Ustanovitelj: Koprivec Janko, Dobrova,

Brezje 10, vstop 18. 3. 1993, vložek
9,491.840 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07821 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EZCOM, d.o.o., Ljubljana, podjetje
za elektroniko in telekomunikacije, sedež:
Brnčičeva 7, Ljubljana-Črnuče, pod vlož-
no št. 1/22180/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5768560
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zajc Franc, Ljubljana, Pod

bukvami 54, vložek 765.000 SIT, Tomšič
Aleš, Ljubljana-Polje, Klemenova 43a, vlo-
žek 180.000 SIT, Štrukelj Tomislav, Dom-
žale, Gregorčičeva 4, vložek 180.000 SIT,
Lopatič Lidija, Ljubljana-Črnuče, Strniševa
7, vložek 120.000 SIT, Gorenc Vinko, Ljub-
ljana, Trnovska 10, vložek 135.000 SIT, in
Banko Dušan, Kamnik, Klavčičeva 4, vlo-
žek 120.000 SIT – vstopili 20. 12. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
patič Lidija, imenovana 28. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot statutarna za-
stopnica.

Rg-17968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11226 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TYROL SPORT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska cesta
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/22202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5741769
Osnovni kapital: 1,514.003 SIT
Ustanovitelj: Kastelic Miran, Škofljica,

Lenišče 11, vstop 18. 3. 1993, vložek
1,514.003 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05907 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
V & B, trgovina, proizvodnja, zastopanje
in svetovanje, d.o.o., Kamnik, Maistrova
10, sedež: Maistrova 10, Kamnik, pod
vložno št. 1/22278/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, ustanoviteljev in deležev ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5746493
Osnovni kapital: 1,851.227 SIT
Ustanovitelja: Vučko Boris, vstopil 5. 3.

1993, in Vučko Jelena, vstopila 9. 5. 1994,
oba iz Kamnika, Maistrova 10, vložila po
925.613,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11160 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
VECTRA TRADE, gostinstvo, storitve in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rusja-
nov trg 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/23332/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5767644
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirc Darko, Ljubljana, Rus-

janov trg 1, vstop 26. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06067 z dne 6. 4. 1995 pri subjektu vpisa
LIMBO, podjetje za proizvodnjo in trgo-
vino livarskih izdelkov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Vikrče 10, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23411/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5777046
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Munih Bojan, vložil

640.000 SIT, ter Munih Mihael in Munih
Vekoslava, vložila po 480.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Grablovičeva 40, vstopili 26. 5.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02431 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa EURONOVA, podjetje za trgovino
in posredovanje, d.o.o., Brnčičeva 13,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 13, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23744/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5786690
Firma: EURONOVA, veleprodaja ko-

zarcev in gostinskega pribora, d.o.o., Brn-
čičeva 13, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.493 SIT
Ustanovitelji: Hudej Marjan, Ljubljana,

Hubadova 4, vstopil 18. 6. 1993, vložil
500.000 SIT, ter Hudej Branko, vložil
500.493 SIT, in Hudej Maja, vložila 500.000
SIT, oba iz Ljubljane, Ulica Metoda Miku-
ža 20, vstopili 11. 5. 1995 – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavost, vpisana 13. 6. 1995: 221 Založ-
ništvo: 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosil-
cev zapisa; 501 Trgovina z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi in priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve potova-
lnih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 703 Poslovanje z nepremičinami za
plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično sve-
tovanje; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-17983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14185 z dne 25. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ZVEZDA SHOP, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Preglov trg 1, sedež: Preglov
trg 1, Ljubljana, pod vložno št. 1/23812/00
vpisalov sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo ustanoviteljev, deležev, de-
javnosti in zastopnika, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
dejavnostih s temile podatki:

Matična št.: 5817196
Firma:  WESTERN  PROMOTION  –

PETROVČIČ, trgovina, k.d., Ljubljana,
Preglov trg 1
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Skrajšana firma: WESTERN PROMO-
TION – PETROVČIČ, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelji: Schweinoch Zvezdana, Pa-

vla izstopila 10. 8. 1994; Petrovčič Slavko,
Ljubljana, Brdnikova ulica 19, in Slak Maj-
da, Ljubljana, Preglov trg 1, vstopila 10. 8.
1994, vložila po 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
Schweinoch Zvezdana Pavla, Ljubljana,
Preglov trg 1, razrešena 10. 8. 1994 kot
direktorica in imenovana za zastopnico, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pe-
trovčič Slavko, imenovan 10. 8. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 2215 Dru-
go založništvo; 4531 Električne inštalacije;
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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu.

Rg-17984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11319 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa NEBEC HOBI, zastopstva in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta An-
dreja Bitenca 36, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23933/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5792746
Osnovni kapital: 1,519.687 SIT
Ustanovitelja: Nebec Janez, Ljubljana,

Cesta Andreja Bitenca 36, vložek 1,469.687
SIT, in Klarn Wilhelm, Republika Avstrija,
Wildenstein Gallizien, vložek 50.000 SIT –
vstopila 25. 5. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07828 z dne 21. 3. 1995 pri subjektu
vpisa PPZ, družba za posredovanje v po-
slih zavarovanja, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Streliška 12, Ljubljana, pod vložno št.
1/25115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5549523
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Poplatnik Herman, Ljub-

ljana, Poljanska 22A, vstop 15. 12. 1992,
vložek 1,642.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štucin Ivo, razrešen 26. 4. 1994; Po-
platnik Herman, razrešen 26. 4. 1994 kot
zastopnik in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-17992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16383 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MASTER FOODS, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 106,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25616/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5859875
Osnovni kapital: 77,377.730 SIT
Ustanovitelj: EFFEM Inc., Wilington/

Delaware, 100 West Tenth Street, vstop
27. 5. 1994, vložek 77,377.730 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 4121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 6024 Cestni tovorni promet; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja.

Rg-17994
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14108 z dne 13. 4. 1995 pod št. vložka
1/26219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5865590
Firma: NIBO, podjetje za trgovino in

posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Dravelj-
ska 44

Skrajšana firma: NIBO, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Draveljska 44
Osnovni kapital: 2,471.186 SIT
Ustanovitelji: NORTHEAST INTER-

NATIONAL TRADING Co. Ltd, Budimpe-
šta, Otvenhatosok tere 6, vstop 25. 8. 1994,
vložek 2,471.186 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramovž Marjan, Radomlje, Šlandro-
va 7, imenovan 25. 8. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavost, vpisana 13. 4. 1995: 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje

in popravila motornih vozil; 5020 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
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 in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem.

Rg-17995
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00053 z dne 20. 4. 1995 pod št. vložka
1/26234/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5887160
Firma:  INŽENIRSKI  BIRO  PRO-

GRAM, družba za inženiring in projekti-
ranje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Dob, Turnše 42
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Iztok, Ljubljana,

Miklavčeva 52, vložek 705.000 SIT, Pez-
dirc Miran, Dob, Turnše 42, vložek 720.000
SIT, in IB-TECHNO, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 106, vložek 75.000 SIT, vstopili
19. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pezdirc Miran in Hočevar Iztok, ime-
novana 19. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1995: 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izo-
braževanje odraslih in drugo izobraževanje.

Rg-17996
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/02357 z dne22. 5. 1995 pod št. vložka
1/26310/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899389
Firma: SIMECO International, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SIMECO Internatio-

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

govornostjo
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Sedež: Ljubljana, Društvena 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Shaar Abdar, Ljubljana,

Streliška ul. 6, in Harb Safi Said, Bejrut,
Lahhud building, 2nd floor, vstopila 5. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Shaar Abdar, imenovan 5. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1995: 511 Po-
sredništvo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
v specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-17997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01901 z dne 23. 5. 1995 pod št. vložka
1/26315/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898447
Firma:  INTERPROFING,  trgovsko

podjetje, d.o.o., Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana

Skrajšana   firma:   INTERPROFING,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Trg  komandanta
Staneta 6

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vertačnik Boštjan, Ljublja-

na, Rašiška 1, vstop 17. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vertačnik Boštjan, imenovan 17. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda.

Rg-17999
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08698 z dne 23. 5. 1995 pod št. vložka
1/26318/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5858771
Firma: BORŠTNAR, k.d. trženje
Skrajšana firma: BORŠTNAR, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Černetova 5a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Borštnar Peter, Ljubljana,

Černetova 5a, odgovornost: odgovarja s svo-

jim premoženjem, ter Kališnik Jernej, Med-
vode, Kobetova c. 23, in Ovčar Renato,
Škofja Loka, Sv. duh 59A, vložila po 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata – vstopili
18. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Borštnar Peter, imenovan 18. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 362 Kovanje kovancev,
proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; trgovina s posamezni-
mi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina 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 v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 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); 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 641
Poštne in kurirske storitve; 642 Telekomu-
nikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 714 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 921 Filmska in video
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti;
924 Dejavnost tiskovnih agencij; 925 De-
javnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-18002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14746 z dne 24. 5. 1995 pod št. vložka
1/26330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev, deležev, osnovnega kapitala in zastop-

nika, uskladitev dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in prenos s
temile podatki:

Matična št.: 5310059
Firma: ALMA, podjetje za šiviljstvo in

trgovino, Ljubljana, d.o.o., Pot v zeleni
gaj 29c, Zalog, Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: ALMA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Polje, Pot v zeleni gaj
29c, Zalog

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljice: Matijašić Zdenka, Ljub-

ljana, Janežičeva cesta 5, vstopila 5. 10.
1994, vložila 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kumer Janja in Kumer Sonja,
izstopili 5. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matijašić Zdenka, imenovana
5. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnici Kumer Sonja in Kumer Janja, raz-
rešeni 5. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 182 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proi-
zvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proi-
zvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
sa pri Temeljnem sodišču v Novem mestu,
Enota v Novem mestu, pod vložno št.
1/419/00.

Rg-18005
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02173 z dne 30. 5. 1995 pod št. vložka
1/26358/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5899052
Firma: STANDARD IMPORTING &

EXPORTING, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Cesta v Gorice 31, Ljubljana

Skrajšana  firma:  STANDARD  IM-
PORTING & EXPORTING, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta v Gorice 31
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelja: Bojc Franky, vložek

1,010.000 SIT, in Bojc Frančišek, vložek
505.000 SIT, oba iz Dolenje vasi, Lončar-
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ska ulica 35, vstopila 13. 4. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Bojc Franky in Bojc Frančišek, imeno-
vana 13. 4. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 203
Stavbno mizarstvo; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 221 Založništvo; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževa-
nje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje
videozapisov; 2233 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 371 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 372 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 501 Trgovina z motornimi vozili;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo
s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-

govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom
in mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 551 Dejav-
nost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 552 Dejavnost do-
mov, kampov in drugih nastanitvenih zmog-
ljivosti za krajši čas; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7020 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; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711

Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska pro-
paganda; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 921
Filmska in videodejavnost; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 922 Radijska in televizijska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska de-
javnost; 92621 Dejavnost marin; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
950 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem; 9500 Zasebna gospodinjstva z za-
poslenim osebjem.

Rg-18009
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03459 z dne 20. 6. 1995 pod št. vložka
1/26432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5904935
Firma:  PA-KA  INTERNATIONAL,

d.o.o., podjetje za trgovino, uvoz in izvoz,
Špruha 26, Trzin

Skrajšana firma: PA-KA INTER-
NATIONAL, d.o.o., Trzin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Špruha 26, Trzin
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: STILLIN, d.o.o., Trzin,

Mengeš, Špruha 26, Trzin, in MEROT,
d.o.o. Loče pri Poljčah, Jernej 4A, vstopila
20. 5. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Pogorelc Majda, Mengeš, Špruha 26,
Trzin, in Mramor Stane, Loče pri Poljčanah,
Jernej pri Ločah 4A, imenovana 20. 5. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 183 Strojenje in dodelava krzna; proi-
zvodnja krznenih izdelkov; 191 Strojenje in
dodelava usnja; 192 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 193 Proizvodnja obutve; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
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 in tobačnimi izdelki v
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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; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe.

Rg-18012
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00217 z dne 17. 5. 1995 pod št. vložka
1/26296/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča GIZ s temile podatki:

Matična št.: 5886104
Firma:  GEOLOŠKI  ZAVOD  LJU-

BLJANA, Gospodarsko interesno zdru-
ženje

Skrajšana firma: GIZ Geološki zavod,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Sedež: Ljubljana, Dimičeva 13-16
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelji: Inštitut za geologijo, geo-

tehniko in geofiziko, Ljubljana, p.o., Ljub-
ljana, Dimičeva 14, Podjetje za rudarska
dela, Ljubljana, p.o., Ljubljana, Dimičeva
16, Podjetje za geotehnična dela, Ljubljana,
p.o., Ljubljana, Letališka c. 27, Podjetje za
vrtanje in miniranje, Ljubljana, p.o., Ljub-
ljana, Dimičeva 14, in Podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje, Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Letališka c. 27, vstopili 21. 12.
1994, vložili po 200.000 SIT, odgovornost:
odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lajevec Valentin, Ljubljana, Glavar-
jeva 47, imenovan 27. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 102 Pri-
dobivanje rjavega premoga in lignita; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
511 Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 6340 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 9111 Dejavnost poslovnih in deloda-
jalskih združenj.

Rg-18013
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02308 z dne 22. 5. 1995 pod št. vložka
1/25195/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5832888001
Firma: LIVIMEX, trgovina, zastopa-

nje in posredništvo, d.o.o., Ljubljana, Po-
družnica s sedežem Vošnjakova 1, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: LIVIMEX, d.o.o., Lju-
bljana, Podružnica s sedežem Vošnjako-
va 1, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 1
Ustanovitelja: Plečko Mladen, Ljublja-

na, Zarnikova 12, odgovornost: vpisan kot

ustanovitelj podružnice, in Plečko Edita,
Ljubljana, Puhova 9, odgovornost: ostalo –
vstopila 21. 1.1 994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Plečko Mladen, imenovan 3. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 5. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 275 Livarstvo;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 50100 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo 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; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 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 tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 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; 5170 Dru-
ga 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5231 Dejavnost lekarn; 524
Trgovina 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; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičinami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda, 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 9233 Dejav-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 10 – 19. II. 1996 Stran 561

nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-18014
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15944 z dne 24. 3. 1995 pod št. vložka
1/26150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5878969
Firma: Torrex Pharma, trgovska d.o.o.
Skrajšana firma: Torrex Pharma, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Hafnerjeva ul. 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Torrex Pharma Handelsge-

sellschaft m.b. Haftung, Dunaj, Avstrija,
Lange Gasse 76/16, vstop 9. 12. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hubad Nevenka, Ljubljana, Hafner-
jeva 21, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Bogg Andreas, Dunaj, Avstrija,
Wolfsaugasse 12/7, imenovana 9. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5231 Dejav-
nost lekarn.

Rg-18593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07213 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ANIKOM, podjetje za informacij-
ski inženiring, trgovino in storitve, d.o.o.,
Mengeš, Jelovškova 13, sedež: Jelovškova
13, Mengeš, pod vložno št. 1/23129/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, firme in sedeža ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5786452
Firma: ANIKOM, podjetje za informa-

cijski inženiring, trgovino in storitve,
d.o.o., Mengeš, Slovenska cesta 13

Skrajšana firma: ANIKOM, d.o.o., Men-
geš, Slovenska cesta 13

Sedež: Mengeš, Slovenska cesta 13
Osnovni kapital: 1,613.794 SIT
Ustanovitelj: Osterman Andrej, Mengeš,

Jelovškova 13, vstop 16. 4. 1993, vložek
1,613.794 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3949
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/03654 z
dne 14. 12. 1994 pri subjektu vpisa SROG,
Podjetje za proizvodnjo, prodajo, vzdr-
ževanje in razvoj računalniških sistemov,
d.o.o., Ljubljana, Vrhovci, C. XX/5, se-
dež:  Vrhovci,  C.  XX/5,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/16894/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5593832
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grbec Mirko, Ljubljana, Vr-

hovci, C. XX/5 in Rožič Maja, Škofljica, Sred-
njeveška 107, vstopila 11. 2. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3950
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/03636 z dne
9. 12. 1994 pri subjektu vpisa LIMCO, Proi-
zvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Šmar-
je-Sap, sedež: Aškerčeva 20, Šmarje-Sap,
pod vložno št. 1/20203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5682673
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelj: Beširović Šerif, Modriča,

BiH, 16. muslimanske brigade bb, 9. 10. 1992,
vložek 1,530.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Djedovič Ismet, Ljubljana, Levarjeva
ul. 103, imenovan 20. 4. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev do višine 5.000 DEM za
vse posle, ki presegajo ta znesek, pa mora
imeti soglasje družbenika.

Rg-16936
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08851 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  VIBRO-ELEKTRONIKA,  družba
za proizvodnjo in trženje elektronske in
strojne opreme, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Pokopališka 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/03168/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319218
Osnovni kapital: 2,498.554 SIT
Ustanovitelj: Vasić Stanimir, Ljubljana,

Novakova 5, vstop 19. 11. 1989, vložek
2,498.554 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 300 Proi-
zvodnja pisarniških strojev in računalnikov;
332 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preiz-
kuševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov; 333 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-16962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15746 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa NK, trgovina s kuvertami, d.o.o.,
sedež:  Einspielerjeva  1,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/24982/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5824397
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 15a
Dejavnost, vpisana 10. 4. 1995: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 5164

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo: 52473 Dejavnost papirnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-16963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18268 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa  Creditanstalt-Nova  banka,  d.d.,
Enota Murska Sobota, sedež: Lendavska
11, Murska Sobota, pod vložno št.
1/03931/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5314763001
Firma:  BANKA  CREDITANSTALT,

d.d., Ljubljana, Enota Murska Sobota
Skrajšana firma: Creditanstalt, d.d.,

Enota Murska Sobota.

Rg-16965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19767 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
M.A. Moj avto, trgovina in servis, d.o.o.,
sedež: Tržaška 133, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/14516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5551714
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Garbajs Drago, razrešen 31. 8. 1994;
direktor Rožnik Ivan, Horjul 119, imenovan
1. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-16966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00080 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOMPAS MAGISTRAT, trgovina in
gostinstvo, p.o., Ljubljana, sedež: Mestni
trg 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/04417/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5001978
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-

lenc Jakob, Ljubljana, Kocjanova 4, razre-
šen 28. 12. 1995 kot direktor in imenovan
za v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, razen v primeru nabave osnovnih
sredstev nad zneskom 50.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti, za kar mora predhodno
pridobiti soglasje delavskega sveta.

Rg-16967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00164 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SREDNJA KOVINARSKA IN US-
NJARSKA ŠOLA DOMŽALE, sedež:
Ljubljanska cesta 105, Domžale, pod vlož-
no št. 1/00048/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavo-
dih, spremembo firme in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5084750
Firma: SREDNJA ŠOLA DOMŽALE,

Cesta talcev 12, Domžale
Skrajšana firma: SŠ Domžale
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Domžale, Cesta talcev 12
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

vstop 10. 2. 1992, odgovarja do določene
višine.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ger-
gek Gutman Vera, Mengeš, Zorkova ulica 1,
Trzin, imenovana 8. 10. 1989, za pomočnico
ravnatelja, ki zastopa zavod z istimi poobla-
stili kot ravnatelj; Zupančič Marija, razreše-
na 8. 10. 1992, kot predsednica sveta šole.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 8022
Srednješolsko tehniško in poklicno izobra-
ževanje.

Rg-16968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00200 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  COMMERCE,  Zastopstvo  tujih
firm, p.o., Ljubljana, PE Commerce, Ra-
čunovodsko finančni servis, Einspielerje-
va 6, Ljubljana, sedež: Einspielerjeva 6,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00037/07 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5000181030
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Glavač Drago, razrešen 31. 8. 1994;
direktor Klopčič Borut, Ljubljana, Proletar-
ska 16, imenovan 1. 11. 1994, sklepa ko-
mercialne pogodbe o nakupu in prodaji bla-
ga in storitev do 100.000 DEM v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije, preko te vrednosti pa po poobla-
stilu glavnega direktorja.

Rg-16970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00590 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Območna enota Kranj, sedež:
Oldhamska 2, Kranj, pod vložno št.
1/10687/02 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5063345003
Sedež: Kranj, Bleiweisova 20.

Rg-16971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00591 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Murska Sobota, sedež: Ti-
tova 13, Murska Sobota, pod vložno št.
1/10687/05 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5063345007
Sedež: Murska Sobota, Lendavska 5.

Rg-16972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00592 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljub-
ljana, Poslovna enota Novo mesto, sedež:
Zagrebška 2, Novo mesto, pod vložno št.
1/10687/17 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5063345012
Sedež: Novo mesto, Novi trg b. št.

Rg-16973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00805 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu

vpisa Urbanistični inštitut Republike Slo-
venije, sedež: Jamova 18, Ljubljana, pod
vložno št. 1/00456/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo tipa zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5051703
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Di-

mitrovska Andrews Kaliopa, Ljubljana, Bra-
tov Učakar 60, razrešena 1. 2. 1995 kot v.d.
direktorja in imenovana za direktorico, ki
zastopa institut brez omejitev.

Rg-16975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00887 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa HRANILNO KREDITNA SLUŽBA
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA, p.o.,
Cankarjev trg 5, Vrhnika, sedež: Can-
karjev trg 5, Vrhnika, pod vložno št.
1/01714/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5221471
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mal-

neršič Andreja, razrešena 31. 1. 1995; Ma-
rinč Almira, Rovte, Zaplana 59, imenovana
1. 2. 1995, kot vodja HKS zastopa HKS
kmetijstva in gozdarstva v mejah njenih
pooblastil neomejeno.

Rg-16976
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00888 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  KMETIJSKA  ZADRUGA  VRH-
NIKA, z.o.o., sedež: Cankarjev trg 5, Vrh-
nika, pod vložno št. 1/00833/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5142270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mal-

neršič Andreja, razrešena 15. 1. 1995 kot
vodja finančno računovodskega sektorja;
Marinč Almira, Rovte, Zaplana 59, imeno-
vana 16. 1. 1995 za vodjo finančno računo-
vodskega sektorja, ki zastopa zadrugo v me-
jah poslov finančno računovodskega sek-
torja.

Rg-16978
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00904 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
GIPOSS, Gradbeno podjetje Ljubljana,
d.o.o., sedež: Majorja Lavriča 12, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/06655/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5360021
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ternovšek Drago in zastopnik Roš
Vito, razrešena 20. 12. 1994; zastopnik Ter-
novšek Drago, Ljubljana, Moste Polje,
Agrokombinatska 4a, imenovan 20. 12.
1994, zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-16980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01252 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa CHEMTRADE, d.o.o., Podjetje za
mednarodno in notranjo trgovino, Ljub-

ljana, Dunajska 47, Ljubljana, sedež: Du-
najska 47, Ljubljana, pod vložno št.
1/25879/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5872111
Firma: CHEMTRADE, d.o.o., Podjetje

za mednarodno in notranjo trgovino,
Ljubljana, Dimičeva 14, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Dimičeva 14.

Rg-16981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01357 z dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Ravne na Ko-
roškem, sedež: Ob Suhi 11/b, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/19081/04 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5554195031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ci-

gler Adolf, Prevalje, Na produ 55, razrešen
27. 10. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa zavod v pravnem
prometu v okviru sredstev, opredeljenih s
finančnim načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-16982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01358 7 dne 25. 4. 1995 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Koper, sedež:
Martinčev trg 2, Koper, pod vložno št.
1/19081/11 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva zastopnika in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554195015
Ustanovitelj: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva
24, vstop 26. 11. 1993, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj Podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kržič
Jože, Koper, Cesta na Markovec 49, razre-
šen 27. 10. 1994 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa zavod v prav-
nem prometu v okviru sredstev, opredelje-
nih s finančnim načrtom zavoda.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega;
75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-16984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01913 z dne 12. 4. 1995 pri subjektu
vpisa NK, trgovina s kuvertami, d.o.o.,
sedež:  Slovenčeva  15a,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/24982/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5824397
Firma: NOVA KUVERTA, predelava

papirja, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVA KUVERTA,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 17.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 10 – 19. II. 1996 Stran 563

Rg-16985
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02010 z dne 14. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MBB, d.o.o., Ljubljana, računalniš-
ki inženiring in informatika, sedež: Fabi-
anijeva 37, Ljubljana, pod vložno št.
1/10740/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5449731
Ustanovitelji: Balej Miroslav, Ljubljana,

Ul. Angelce Ocepkove 3, vstopil 5. 4. 1995
in Intihar Bojan, Ljubljana, Medno 49a,
vstopil 15. 4. 1992, vložila po 360.000 SIT,
ter Mohar Boris, Ljubljana, Linhartova 34,
in Brajovič Žarko, Ljubljana, Šišenska 5,
vstopila 30. 1. 1991, vložila po 390.000 SIT
– odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Balej
Miroslav, imenovan 5. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1995: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi;7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-16988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02162 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KADIRIĆ IN DRUGI, gostinsko in
gradbeno podjetje, d.n.o., sedež: Ope-
karska 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/25984/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5879558
Sedež: Ig, Ig 258.

Rg-16989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02306 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, sedež: Miklošičeva 24, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19081/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5554195
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 66030

Druga zavarovanja, razen življenjskega; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 75300 Obvezno socialno zavarovanje.

Rg-16990
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02482 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ONIS, Proizvodno trgovsko podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Suhadolčano-
va 22, Ljubljana, pod vložno št. 1/15196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5554284
Sedež: Ljubljana, Dunajska 158.

Rg-16991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03572 z dne 19. 6. 1995 pri subjektu
vpisa Osnovna šola Vič, sedež: Abramova
26, Ljubljana, pod vložno št. 1/00758/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5084458
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ve-

har Ana, Preserje, Podpeč 84, imenovana
1. 2. 1993 za pomočnico ravnatelja, ki za-
stopa šolo v okviru enakih pooblastil kot
ravnatelj.

Rg-16992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03657 z dne 21. 6. 1995 pri subjektu
vpisa STIEFELKÖNIG, trgovina s čevlji,
d.o.o., sedež: Tržaška 53, Maribor, pod
vložno št. 1/22897/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5748682
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 5124 Tr-

govina na debelo s kožami, usnjem.

Rg-17305
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00050 z dne 23. 3. 1995 pri subjektu
vpisa AC – Mobil, d.o.o., za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Tavčarjeva 7, sedež: Tavčar-
jeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/19726/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5662885
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vr-

čon Iztok, razrešen 31. 12. 1994 kot v.d.
direktorja; direktor Polič Zoran, Dol pri
Ljubljani, Videm 10i, imenovan 1. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17306
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00116 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
SKF, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Mestni trg 8, Ljubljana, pod vložno št.
1/25606/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo prokurista s temile podat-
ki:

Matična št.: 5859247
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Nordman Borje Henry, razrešen

25. 11. 1994; prokurist Browal Sven Peter
Torbjorn, Molndal, Švedska, Postryttarega-
tan 7, imenovan 25. 11. 1994.

Rg-17307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00139 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Verovškova 70, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01757/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5226406
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

lan Alojz, razrešen 31. 12. 1994 kot v.d.
direktorja; direktor Stavanja Peter, Ljublja-
na, Puhova 9, imenovan 20. 12. 1994, kot
glavni direktor zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-17308
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00141 z dne 15. 3. 1995 pri subjektu
vpisa TEŽMER, podjetje za popravilo tež-
nih in merilnih naprav, Ljubljana, p.o.,
sedež: Gornji trg 44, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00593/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo in
osnovni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5066441
Firma: TEŽMER, podjetje za popravi-

lo težnih in merilnih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: TEŽMER, Ljubljana,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 20,500.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložek 7,680.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 2,050.000 SIT, Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Dunajska 22,
vložek 2,050.000 SIT, Jakobčič Niko, Do-
brunje, Sadinja vas 4, vložek 470.000 SIT,
Kocijan Ivan, Ljubljana, Kristanova 8, vlo-
žek 490.000 SIT, Kramar Franc, Ljublja-
na-Moste, Linhartova 68, vložek 440.000
SIT, Kregar Brane, Dobrunje, Litijska 215,
vložek 410.000 SIT, Kutin Stane, Ljublja-
na-Vič, Vrhovci c. XXVIII/12, vložek
430.000 SIT, Lupinc Janez, Ljubljana, Vo-
duška 1, vložek 440.000 SIT, Milek Vasja,
Ljubljana-Vič, Vrhovci c. IV/9, vložek
350.000 SIT, Novak Ana, Ljublja-
na-Šentvid, Prušnikova 66, vložek 360.000
SIT, Pangerc Robert, Šmartno pod Šmarno
goro, Ul. bratov Novak 25, vložek 340.000
SIT, Pantar Božidar, Ljubljana, Ul. Tomši-
čeve brigade 3, vložek 320.000 SIT, Pla-
novšek Franc, Medvode, Sp. Pirniče 20/g,
vložek 730.000 SIT, Požek Niko, Ljubljana,
Levstikov trg 5, vložek 430.000 SIT, Rauter
Brane, Vrhnika, Drenov grič 158, vložek
350.000 SIT, Smrekar Urška, Domžale, Hu-
badova 9, Vir, vložek 540.000 SIT, Smrkolj
Martin, Kresnice, Ribče 58, vložek 430.000
SIT, Voje Alojz, Ljubljana, Ul. Tomšičeve
brigade 26, vložek 460.000 SIT, Vovk Vin-
ko, Ljubljana, Vidovdanska 2, vložek
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430.000 SIT, Zavodnik Marija, Ljubljana,
C. na Loko 19, vložek 470.000 SIT, Žabar
Brane, Ljubljana-Moste, Kvedrova 5, vlo-
žek 410.000 SIT, in Žibert Vlasta, Ljublja-
na-Vič, Vrhovci c. XVIII/7, vložek 420.000
SIT, vstopili 3. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 15. 3. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 285 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; splošna mehanična
dela; 2852 Splošna mehanična dela; 286
Proizvodnja rezilnega orodja, ključavnic,
okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proi-
zvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proi-
zvodnja obdelovalnih strojev; 295 Proizvod-
nja drugih strojev za posebne namene; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 297 Proizvodnja gos-
podinjskih aparatov in naprav; 2971 Proi-
zvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proi-
zvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3230 Proi-
zvodnja radijskih in televizijskih oddajni-
kov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3210 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja op-
tičnih instrumentov in fotografske opreme;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-

vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS-127/0274/94-ijs z dne 8. 12. 1994.

Rg-17310
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00318 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SLOVENICA, Zavarovalniška hiša,
d.d., Ljubljana, sedež: Celovška c. 91,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20562/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5688302
Osnovni kapital: 475,260.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jesen-

šek Herman, Ljubljana, Na Jami 11, razre-
šen 22. 12. 1994, kot v.d. generalnega di-
rektorja in imenovan za predsednika upra-
ve, ki zastopa družbo brez omejitev; Konč-
nik Anton, Radovljica, Vrbnje 44, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev
kot član uprave.

Člani nadzornega sveta: Devčič Ante,
Kašnjar – Putar Renata, Zekan Branimir in
Podobnik Anton, vstopili 20. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6601
Življenjsko zavarovanje; 6603 Druga zava-
rovanja, razen življenjskega; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokoj-
ninskih skladih.

Sprememba statuta z dne 22. 12. 1994.

Rg-17312
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00514 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
Trins Trading Company, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje, sedež: Vevška cesta 24, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/18648/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika ter spremembo in us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5651930
Firma: Bovi Trade, d.o.o., podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino, Ljublja-
na-Polje

Skrajšana firma: Bovi Trade, d.o.o.,
Ljubljana-Polje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bojko Vlasta, Ljublja-

na-Polje, Vevška cesta 24, vstop 18. 12.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TRINS TRADING COMP-
ANY S.r.l., izstop 25. 1. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bojko Boris, razrešen 30. 1. 1995;
direktorica Bojko Vlasta, imenovana 30. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo.

Rg-17314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00611 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Srednja frizerska šola Ljubljana,
sedež:  Litostrojska  52,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/19817/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5653347
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Justi-

nek Anica, razrešena 29. 1. 1995 kot ravna-
teljica šole; Kolar Breda, Ljubljana, Linhar-
tova 100, imenovana 30. 1. 1995 za ravna-
teljico šole, ki zastopa šolo brez omejitev.

Rg-17315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00629 z dne 26. 5. 1995 pod št. vložka
1/26344/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5893488
Firma: NOVAK Metka, finančne in ra-

čunovodske storitve, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NOVAK Metka, d.n.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanska 95
Ustanoviteljici: Novak Metka, Ljublja-

na, Štihova 15 in Novak Mojca, Ljubljana,
Zaloka 76, vstopili 20. 12. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Metka, imenovana 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.
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Rg-17316
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00661 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa  I.A.P.,  inštitut  za  avtomatizacijo
procesov Ljubljana, p.o., Ljubljana, Steg-
ne 21, sedež: Stegne 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14515/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme, de-
javnosti, zastopnika in ustanoviteljev ter po-
večanje osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5543975
Firma: I.A.P., inštitut za avtomatizaci-

jo procesov, d.o.o.
Skrajšana firma: I.A.P., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 83,100.000 SIT
Ustanovitelji: Pohar Jure, vložil

1,730.000 SIT, Pohar Jožica, vložila
330.000 SIT, in Pohar Eva, vložila 90.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Celarčeva 16; Panič
Nikola, vložil 1,530.000 SIT, Panič Beatri-
ce, vložila 330.000 SIT, Panič Sergej, vložil
90.000 SIT, in Panič Lara, vložila 90.000
SIT, vsi iz Ljubljane, Žaucerjeva 24; Bavec
Niko, vložil 1,920.000 SIT, Bavec Marija,
vložila 330.000 SIT, in Bavec Gregor, vlo-
žil 190.000 SIT, vsi iz Ljubljane, Reboljeva
15; Bavec Saša, Ljubljana, Mekinčeva 15,
vložil 190.000 SIT; Sulejmanovič Arif, vlo-
žil 980.000 SIT, Sulejmanovič Svetlana,
vložila 330.000 SIT, Sulejmanovič Tina,
vložila 190.000 SIT, in Sulejmanovič Emi-
lija, vložila 90.000 SIT, vsi iz Ljubljane,
Pod bresti 33; Sulejmanovič Grega, Predd-
vor, Belska cesta 30, vložil 240.000 SIT;
Sulejamanovič Marija, Ljubljana, Viška 67,
vložila 380.000 SIT; Maier Marija, Ljublja-
na, Pot v Hribec 5A, vložila 580.000 SIT;
Penko Gabrijela, Ljubljana, Koroška ul. 2B,
vložila 380.000 SIT; Maier Gorazd, Ljub-
ljana, Koroška ul. 2, vložil 240.000 SIT;
Mater Aleš, Ljubljana, Pot v Hribec 5A,
vložil 240.000 SIT; Jankovič Doris, vložila
280.000 SIT, in Polak Žan, vložil 90.000
SIT, oba iz Dobrove, Horjulska 108; Topa-
lovič Lilijana, vložila 280.000 SIT, Topalo-
vič David, vložil 90.000 SIT, in Topalovič
Dominik, vložil 90.000 SIT, vsi iz Ljublja-
ne, Marinkov trg 6; Mikulič Oton, Ljublja-
na, Brilejeva 1, vložil 630.000 SIT; Peterlin
Peter, Ljubljana, Dunajska 197, vložil
380.000 SIT; Prevc Ciril, Ljubljana, Smrt-
nikova 4, vložil 930.000 SIT; Prevc Alojzi-
ja, vložila 280.000 SIT, Prevc Matej, vložil
90.000 SIT, in Prevc Urban, vložil 90.000
SIT, vsi iz Dobrove, Stranska vas 13; Ko-
smač Vinko, Ljubljana, Kogojeva 1, vložil
630.000 SIT; Kosmač Maja, vložila 90.000
SIT, Kosmač Gorazd vložil 90.000 SIT, in
Kosmač Ljubica, vložila 330.000 SIT, vsi iz
Ljubljane, Lamutova ul. 6; Markelj Marjan,
vložil 780.000 SIT, Markelj Gašper, vložil
90.000 SIT, in Markelj Katja, vložila 90.000
SIT, vsi iz Kamnika, Perkova 2; Medarević
Branko, Ljubljana, Smrtnikova 4, vložil
730.000 SIT; Medarević Marija, Planina pri
Rakeku, Planina 102, Nadrah Jožef, Ljub-
ljana, Pod kostanji 3, Kumše Janez, Ljublja-
na, Goce Delčeva 25, Jereb Pavel, Ljublja-
na, Zvezda 21, Lenart Ladislav, Ljubljana,
Kunaverjeva 3, in Žagar Silvija Terezija,

Ljubljana, Na Korošci 2, vložili po 380.000
SIT; Uratnik Andrej, Ljubljana, Na Rojah
15, vložil 330.000 SIT; Smole Marjan, Ljub-
ljana, Mivka 8, vložil 380.000 SIT; Vrho-
vec Matjaž, Ljubljana, Fabianijeva 37, vlo-
žil 330.000 SIT; Seliger Matija Jožef, Vrh-
nika, Kolodvorska 4, Sladič Vinko, Vrhni-
ka, Stara cesta 2, in Korošec Anton,
Radovljica, Cankarjeva 8, vložili po 380.000
SIT; Kukovič Ivan Valentin, Ljubljana, V
Murglah 257, vložil 330.000 SIT; Matijašič
Pavel, Ljubljana-Polje, Pot v Zeleni gaj 3,
Ermenc Tomaž, Ljubljana, Trnovska ul. 10,
Marušič Jože, Ljubljana, Vodovodna 39,
vložili po 380.000 SIT; Bricelj Stašica,
Ljubljana, Kunaverjeva 8, vložila 330.000
SIT; Štembal Slavica, Polhov Gradec, Bab-
na gora 41, vložila 210.000 SIT; Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, vlo-
žil 8,310.000 SIT; Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
8,310.000 SIT; Sklad RS za razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vložil 43,480.000 SIT,
vsi vstopili 21. 10. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
har Jure, razrešen 21. 10. 1994 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa inštitut brez omejitev; Panič Nikola, raz-
rešen 21. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanje na po-
dlagi soglasja Agencije Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št.
167/0126/94-BJ z dne 10. 2. 1995.

Rg-17317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00680 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakul-
teta za družbene vede, p.o., sedež: Karde-
ljeva ploščad 5, Ljubljana, pod vložno št.
1/01954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št. 5084113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gri-

zold Anton, Ljubljana, Rojčeva ul. 16, ime-
novan 1. 2. 1995 za prodekana za razisko-
valno dejavnost, ki zastopa fakulteto brez
omejitev; Antončič Vojko, razrešen 1. 2.
1995 kot prodekan za raziskovalno dejav-
nost.

Rg-17318
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00720 z dne 23. 6. 1995 pod št. vložka
1/26455/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5893771
Firma: ISKRA ELETTRONICA ITALI-

ANA S.r.l., Via Coroneo 6, Trieste, Podruž-
nica Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana

Skrajšana firma: ISKRA ELETTRO-
NICA ITALIANA – PODRUŽNICA

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 28
Ustanoviteljica: ISKRA ELETTRO-

NICA ITALIANA – s.r.l., Trst, Italija, Via
Coroneo n. 6., vstop 5. 8. 1992, odgovor-
nost: vpisana kot ustanoviteljica podružni-
ce.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kri-
stan Sandi, Kranj, Krožna ulica 19, imeno-
van 5. 8. 1992, zastopa podružnico brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina 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 široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na 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.

Rg-17319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00730 z dne 17. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TRAIG, Transportno podjetje, p.o.,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 566 Št. 10 – 19. II. 1996

Ivančna Gorica, sedež: Cesta 2. grupe
odredov 17, Ivančna Gorica, pod vložno
št. 1/00475/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143683
Firma: TRAIG, Transportno podjetje,

Ivančna Gorica, d.d.
Skrajšana firma: TRAIG, d.d., Ivančna

Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 97,300.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 5. 12. 1994, vložek 97,300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Pintar E. Milan,
Smrekar Rozi in Prelogar Jože, vstopili 5.
12. 1994.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-

venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. 84/0158-TT z dne 15. 2. 1994.

Rg-17320
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00826 z dne 6. 6. 1995 pod št. vložka
1/26386/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala, spremembo in uskladitev
dejavnosti – prenos z Okrožnega sodišča
Koper s temile podatki:

Matična št.: 5757347
Firma: PRO-MAK, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo cvetja, notranjo in zunanjo
trgovino

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krpan Vojko in Krpan

Martina, oba iz Sežane, Lokavska 13, vsto-
pila 19. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krpan Vojko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Krpan Martina, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, oba imenovana 19. 5. 1993.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 0113 Vi-
nogradništvo, pridelovanje sadja, začimb in
rastlin za proizvodnjo pijač; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Dru-
go založništvo; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni

promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8514 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vl.
št. 1/4111/00.

Rg-17322
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00859 z dne 24. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  RALF,  Trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Devova 18, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24900/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5817307
Sedež: Ljubljana, Stegne 31.

Rg-17325
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00954 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa Prvi investicijski sklad, pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., sedež: Tr-
dinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/25548/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča odobreni kapital s temile podatki:

Matična št.: 5893399
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. čl.

statuta z dne 3. 2. 1995, da se osnovni kapi-
tal poveča za 390.000 SIT z izdajo novih
delnic za vložke (odobreni kapital).

Rg-17326
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00976 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Integral – Kum, Promet, delavnice
in turizem, Trbovlje, d.o.o., sedež: Kerši-
čev hrib 1, Trbovlje, pod vložno št.
1/10844/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme in dejavnosti,
člane nadzornega sveta in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5448727
Firma: INTEGRAL KUM, promet, de-

lavnice in turizem, d.d.
Skrajšana firma: INTEGRAL KUM, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 110,770.000 SIT
Ustanovitelji: INTEGRAL, Prometno tu-

ristično podjetje, d.o.o. in fizične osebe po
seznamu iz priloge 1, izstopili 9. 12. 1994;
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Sklad RS za razvoj – lastninsko preobliko-
vanje, Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil
9. 12. 1994, vložil 110,770.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Potrbin Anzelm,
Gorjup Bojan, Klančar Avgust, Ocepek Sla-
vi in Hafner Ernest, vstopili 1. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije št. LPS 172/0221/95-BS z dne 18. 1.
1995.

Rg-17328
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01130 z dne 24. 5. 1995 pod št. vložka
1/26333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5888107
Firma: Veterinarski zavod Slovenije
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log

47a
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 26.
1. 1995, odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bunc
Cvetko, Trebnje, Simončičeva 5, imenovan
26. 1. 1995, zastopa zavod brez omejitev
kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 8520 Ve-
terinarstvo.

Rg-17329
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01172 z dne 22. 6. 1995 pod št. vložka
1/26450/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895677
Firma: ZWEMMER, Knjigarna in pa-

pirnica, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: ZWEMMER, Ljublja-
na, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rožna dolina c. VII/25
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: Musar Anja, Ljubljana,

Rožna dolina c. VII/25, vložila 500.000 SIT
in Wilson Edward Philip, London, Ve-
lika Britanija, 24 Highbury Place, vložil
1,500.000 SIT, vstopila 5. 12. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-
sar Anja, imenovana 5. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodkinja
družbe.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2125 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
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; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-17332
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01280 z dne 12. 5. 1995 pod št. vložka
1/26280/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894786
Firma: GARDA, proizvodnja, trgovina

in zastopstvo, d.o.o., Kamnik
Skrajšana firma: GARDA, d.o.o., Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Ekslerjeva ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peklar Borut, Kamnik, Ek-

slerjeva ulica 2, in Vettorazzi Emil, Staho-
vica, Spodnje Stranje 6, vstopila 27. 2. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peklar Borut, imenovan 27. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
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novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 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; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav.

Rg-17334
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01339 z dne 20. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SVEA, Lesna industrija, d.d., Za-
gorje ob Savi, sedež: Cesta 20. julija 23,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/00280/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5034167
Osnovni kapital: 249,156.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 3. 10. 1994, vložek 249,156.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Štraj-
har Miroslav, Čemšenik, Jesenovo 48, ki od
3. 10. 1994 zastopa družbo brez omejitev
kot generalni direktor.

Člani nadzornega sveta: Kolar Milojka,
Klopčič Tomaž, Pivk Miro, Javoršek Mar-
jan, Bizjak Mirko in Čop Bogdan, vstopili
3. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 201 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 203 Stavbno
mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 361 Proizvodnja pohištva; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohišva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-

na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5551 Stori-
tve menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS-118/0148/94/MRe z dne 29. 12. 1994.

Rg-17335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01385 z dne 5. 5. 1995 pri subjektu vpisa
STRIM, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 103, sedež:
Dunajska 103, Ljubljana, pod vložno št.
1/25752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5865557
Ustanovitelji: Babič Branko, Zagreb, Hr-

vaška, Hercegovačka 80, vložek 885.000
SIT, Grabovac Dominko, Zagreb, Hrvaška,
Kučerina 76, vložek 375.000 SIT, in Basler
Marinka, Zagreb, Hrvaška, Hercegovačka
117, vložek 225.000 SIT, vstopili 27. 7.
1994, ter Trobec Srečko, Ljubljana, Vodni-
kova c. 34, vložek 15.000 SIT, vstopil 20. 2.
1995 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01428 z dne 5. 6. 1995 pod št. vložka
1/26379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894948
Firma: S & K, mednarodni transport,

d.o.o.
Skrajšana firma: S & K, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mengeš, Pristava 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slokan Stane, Mengeš,

Pristava 3, in Kropivnik Aleš, Cerklje, Zg.
Brnik 134, vstopila 17. 3. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Slo-
kan Stane, ki zastopa družbo brez omejitev

kot poslovodja, in prokurist Kropivnik Aleš,
oba imenovana 17. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-17337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01464 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakul-
teta za družbene vede, Organizacijska
enota Inštitut za družbene vede, sedež:
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01954/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5084113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: An-

tončič Vojko, razrešen 1. 2. 1995 kot pred-
stojnik inštituta za družbene vede; Grizold
Anton, Ljubljana, Rojčeva ul. 16, imenovan
1. 2. 1995, kot prodekan za raziskovalno
dejavnost, zastopa inštitut brez omejitev.

Rg-17338
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01478 z dne 30. 5. 1995 pod št. vložka
1/26355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5896126
Firma: DOM-TRADE ZUPANČIČ &

ZUPANČIČ, d.n.o., Družba za trgovino
in posredništvo, Rabska 9, Škofljica

Skrajšana firma: DOM-TRADE ZU-
PANČIČ & ZUPANČIČ, d.n.o., Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofljica, Rabska 9
Ustanovitelja: Zupančič Slavko in Zu-

pančič Marjana, oba iz Škofljice, Rabska 9,
vstopila 27. 3. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupančič Slavko in Zupančič Marja-
na, imenovana 27. 3. 1995, zastopata druž-
bo brez omejitev kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
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sameznimi deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, 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 ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be.

Rg-17341
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01589 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ABH DZU, družba za upravljanje vza-
jemnih skladov, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Slovenska 50, Ljubljana, pod vložno št.
1/26083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5865727
Osnovni kapital: 75,000.000 SIT
Ustanovitelja: ABH, d.o.o., Ljubljana,

Slovenska 50, vložek 74,250.000 SIT, in
Gubanec Mateja, Vodice, Kamniška 40, vlo-
žek 750.000 SIT, vstopila 9. 5. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01623 z dne 5. 6. 1995 pod št. vložka
1/26381/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898412
Firma: ZUPANIČ in ostali, družba za

promet z nepremičinami, d.n.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: ZUPANIČ in ost.,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana - Dravlje, Ulica bra-
tov Učakar 62

Ustanovitelja: Zupanič Zvonko in Zupa-
nič Alenka, oba iz Ljubljane-Dravlje, Ul.
bratov Učakar 62, vstopila 15. 3. 1995, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupanič Zvonko in Zupanič Alenka,
imenovana 15. 3. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij

za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17345
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01950 z dne 19. 5. 1995 pod št. vložka
1/26303/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5898510
Firma: M.A.E., uvoz-izvoz, d.o.o., Lju-

bljana, Komenskega 22
Skrajšana firma: M.A.E., d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Komenskega 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ji Zhi Hai, Forli, Kitajska,

Corso Garibaldi Giuseppe 28, vstop 4. 4.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ji Zhi Hai, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in prokuristka Božič Mojca, Smlednik,
Dragočajna 6B, imenovana 4. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-

strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na 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
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenii stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na 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; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na 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
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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
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje.

Rg-17349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02075 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AVTOMOTOR SERVIS, avtoservi-
sne storitve in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Celovška 258 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01993/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in naziva zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5091012
Osnovni kapital: 35,260.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-

žek 6,450.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
3,230.000 SIT, in Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložek 3,230.000
SIT, vstopili 19. 12. 1994, ter Adamlje Av-
gust, Medvode, Topol 2, vložek 500.000
SIT, Anžin Silvester, Vodice, Skaručna 8h,
vložek 950.000 SIT, in Arčon Franc, Med-
vode, Sora 9, vložek 1,040.000 SIT, vstopili
7. 2. 1992 – odgovornost: ne odgovarjajo;
Arsenjuk Alojz, izstopil 16. 2. 1993; Buko-
vec-Lukež Branko, Ljubljana, Rojčeva 19,
vložek 400.000 SIT, Capuder Marjan, Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. V/10, vložek
500.000 SIT, in Cvajnar Janez, Medvode,
Žlebe 8, vložek 400.000 SIT, vstopili 7. 2.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo; Ding-
hauser Boštjan, izstopil 30. 4. 1994; Dobni-
kar Vincencij, Ljubljana, Gradnikova 8, vlo-
žek 570.000 SIT, in Duša Alojzij, Grosup-
lje, Veliko Mlačevo 19, vložek 590.000 SIT,
vstopila 7. 2. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata; Erjavec Janko, izstopil 27. 7. 1994;
Goričan Franc, izstopil 30. 9. 1992; Gorše
Zvonko, Ljubljana-Šmartno, Spodnje Ga-
meljne 20, vložek 550.000 SIT, Janša Ro-
man, Brezovica, C. ob potoku 6, Log, vlo-
žek 530.000 SIT, Jerman Janez, Vodice,
Repnje 40, vložek 510.000 SIT, Kirič Ro-
man, Medvode, Kalanova 3, vložek 60.000
SIT, Kokalj Andrej, Medvode, Zbilje 74,
vložek 580.000 SIT, Korošec Jože, Škoflji-
ca, Vino 3, vložek 420.000 SIT, Kozjek
Franc, Ljubljana-Šmartno, Podreča 51, vlo-
žek 1,210.000 SIT, Kožar Janez, Ljubljana,
Bratov Učakar 82, vložek 90.000 SIT, Lu-
zar Anton, Ljubljana, Pavšičeva 19, vložek
530.000 SIT, Majerčič-Mole Mojca, Ljub-
ljana-Črnuče, C. v Podboršt 10, vložek
510.000 SIT, Mansoor Marija, Vodice, Kr-
vavška 15, vložek 570.000 SIT, Mihelač
Alojz, Ljubljana, Devova ul. 9, vložek
1,110.000 SIT, Miklič Darko, Ivančna Go-
rica, Ul. Juša Kozaka 15, vložek 390.000
SIT, Močnik Miroslav, Vodice, Bukovica
pri Vodicah 20, vložek 530.000 SIT, in
Mrevlje Janez, Ljubljana, Rojčeva ul. 17,
vložek 600.000 SIT, vstopili 7. 2. 1992, od-
govornost: ne odgovarjajo; Nemanič Boris,
izstopil 30. 11. 1993; Opaka Niko, Ljublja-
na, Jamova 68, vložek 70.000 SIT, vstopil
7. 2. 1992, in Poropat Matjaž, Vrhnika, Preč-
na pot 2, vložek 140.000 SIT, vstopil
19. 12. 1994 – odgovornost: ne odgovarja-
ta; Pelko Gorazd, izstopil 30. 6. 1992; Pod-
lesnik Jože, izstopil 26. 8. 1993; Pristavec
Štefan, Medvode, Cesta v Bonovec 4, vlo-
žek 500.000 SIT, Punčoh-Šturm Franc,
Ljubljana, Moškričeva 28, vložek 500.000
SIT, Rajnar Janez, Ljubljana-Šentvid, Zvez-
da 19, vložek 430.000 SIT, Rozina Marko,
Notranje Gorice, Plešivica 79, vložek
420.000 SIT, Sinjur Cvetka, Šentvid pri Stič-
ni, Dolenja vas 3, vložek 500.000 SIT in
Strupih Franc, Kamnik, Ul. Matije Blejca
20, vložek 580.000 SIT, vstopili 7. 2. 1992,
Strupih Robert, Kamnik, Ul. Matije Blejca
20, vložek 140.000 SIT, in Šivic Slavko,
Brezovica, Lepa pot 5, Dragomer, vložek
270.000 SIT, vstopila 19. 12. 1994, Škodlar
Andreja, Notranje Gorice, Podpeška c. 318,
vložek 720.000 SIT, Tehovnik Anton, Med-
vode, Trnovec 28, vložek 500.000 SIT, Te-
hovnik Frančišek, Medvode, Trnovec 28,

vložek 500.000 SIT, Tišina Ivan, Ljublja-
na-Šentvid, Gunceljska c. 29, vložek
650.000 SIT, Travnikar Jožef, Ljubljana,
Verovškova 16, vložek 660.000 SIT, Uča-
kar Aleksander, Ljubljana, Jakčeva ul. 40,
vložek 510.000 SIT, in Urh Dušan, Ljublja-
na, Vrhovci c. XXVI/16, vložek 330.000
SIT, vstopili 7. 2. 1992, Vrbinc Marko,
Ljubljana, Ulica Miru 2, vložek 400.000
SIT, vstopil 19. 12. 1994, ter Vrhunc Stani-
slav, Kranj, Pot za krajem 4, vložek 750.000
SIT in Vrtačnik Cecilija, Ljubljana-Šentvid,
Cesta v hrib 13, vložek 640.000 SIT, vstopi-
la 7. 2. 1992 – odgovornost: ne odgovarjajo;
Kocjančič Niko, izstopil 30. 9. 1993; Stru-
šnik Tomaž, izstopil 14. 10. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vr-
hunc Stanislav, razrešen 19. 12. 1994 kot
v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev kot predsed-
nik začasne uprave.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LPS 223/0285/95-ijs z dne 11. 4. 1995.

Rg-17356
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02361 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu vpisa
PARALELE,  revija,  založništvo, marke-
ting, inženiring, p.o., Ljubljana, Samova 9,
sedež: Samova 9, Ljubljana, pod vložno št.
1/01555/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5132126
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slabe Janez, razrešen 31. 5. 1994;
Lovše Janez, Ljubljana, Ziherlova 8, ime-
novan 1. 6. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot vršilec dolžnosti direktorja.

Rg-17357
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02865 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
QUO VADIS AMB, d.o.o., turizem, trgo-
vina, storitve, Vodnikova 130, Ljubljana,
sedež: Vodnikova 130, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05019/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5670802
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Babnik Matija, vstop 3. 5.

1994, vložek 826.100 SIT, in Glavan Alen-
ka, vstop 9. 1. 1990, vložek 675.900 SIT,
oba iz Ljubljane, Vodnikova 130, odgovor-
nost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavan Alenka, razrešena 3. 5.
1994; direktor Babnik Matija, imenovan
3. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
517 Druga trgovina na debelo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 525 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugh na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Rg-17359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03411 z dne 21. 6. 1995 pod št. vložka
1/26440/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5909015
Firma: KMEČKI SKLAD 2, poobla-

ščena investicijska družba, d.d., Ljublja-
na, Miklošičeva 4

Skrajšana firma: KMEČKI SKLAD 2,
d.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 4
Osnovni kapital: 9.490,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Kmečka družba za uprav-

ljanje investicijskih skladov, d.d., Ljubljana,

Miklošičeva 4, vstop 16. 6. 1995, vložek
9.490,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivanušič Zvonko, Črnomelj, Ulica
padlih borcev 4, imenovan 16. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kolman Drago-
mir, Rotdajč Ivan, in Korent Magdalena,
vstopili 7. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-17361
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04333 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa BALIJA, Trgovsko podjetje na veli-
ko in malo, d.o.o., Ljubljana, Marije Hva-
ličeve 1, sedež: Marije Hvaličeve 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/10661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5448689
Osnovni kapital: 1,572.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Jože, Ljubljana-

Dravlje, Marije Hvaličeve 1, vstop 27. 1.
1991, vložek 1,572.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17362
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06512 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  IRKOM  COMMERCE,  d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dvorakova 8, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14382/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5541751
Osnovni kapital: 1,125.186,70 SIT
Ustanovitelji: Intkom, Warenvertriebs-

gesellschaft m.b.H., Wien, Avstrija, Bauern-
markt 8/19, vložek 186.088,90 SIT, SOP
INTER, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, vlo-
žek 41.000 SIT, in Lukman Dušan, Ljublja-
na, Trebinjska 8, vložek 898.097,80 SIT,
vstopili 20. 11. 1991, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-17364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06658 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  ARGO,  d.o.o.,  navtična  oprema,
uvoz, izvoz, sedež: Horjul 79a, Horjul, pod
vložno št. 1/05530/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5345952
Osnovni kapital: 10,061.100 SIT
Ustanovitelji: Grdadolnik Jože, Horjul

78, Grdadolnik Janez, Horjul 79a, in Čepon
Janez, Horjul 78, vstopili 19. 1. 1990, vloži-
li po 3,353.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-17372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06726 z dne 12. 5. 1995 pri subjektu
vpisa AGROPRO, Družba za trgovino na

debelo in drobno s prehrambenimi proi-
zvodi, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska
c. 83, Ljubljana, pod vložno št. 1/02266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo ustanoviteljev in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5292280
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Popovič Boris, Ljubljana,

Bohinjčeva 10, in Kržan Sandi, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 20, vstopila 4. 9. 1989,
ter Jan Jernej, Ljubljana, Ziherlova ulica 2,
vstopil 10. 5. 1994 – vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06741 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  AGENCIJA  BILANCA,  finančno
računovodske storitve in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 33b, sedež:
Gerbičeva 33b, Ljubljana, pod vložno št.
1/15811/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5574927
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bernik Martina, vložila

502.750 SIT, ter Bernik Peter in Bernik Ži-
ga, vložila po 498.625 SIT, vsi iz Ljubljane,
Gerbičeva 33b, vstopili 31. 10. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-17377
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06753 z dne 14. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa ANACO, d.o.o. podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, poslovne storitve, go-
stinstvo in turizem, sedež: Trubarjeva 54,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22475/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5749425
Osnovni kapital: 1,546.180 SIT
Ustanovitelja: Čeran Ankica, Ljubljana,

Clevelandska 23, vložek 410.000 SIT, in
Cvetanović Aleksander, Dobrova pri Ljub-
ljani, Hruševo 69, vložek 1,136.180 SIT,
vstopila 26. 3. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17378
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06777 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
FJORD, trgovina, proizvodnja, zastopa-
nje in marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Brilejeva 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/10092/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5446872
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelja: Čurin Metkior, Ljubljana,

Kajuhova 44, vstop 14. 11. 1990, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jurečič Lidija, izstop 10. 5. 1994.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurečič Lidija, razrešena 10. 5.
1994; Čurin Metkior, razrešen 10. 5. 1994
kot namestnik direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06786 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu
vpisa D. MLAKAR & SIN, d.o.o., podjet-
je za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
turizem, marketing, inženiring, storitve,
zunanjo trgovino, zastopanje tujih…., se-
dež: Gornji trg 14, Ljubljana, pod vložno
št. 1/24360/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5832861
Osnovni kapital: 1,536.370 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Damijan, vložil

756.370 SIT, in Mlakar Aleš, vložil 780.000
SIT, oba iz Ljubljane, Gornji trg 14, vstopi-
la 7. 12. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06794 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa VESPER, podjetje za pripravo, or-
ganizacijo, proizvodnjo, izvedbo in distri-
bucijo avtorskih del, intelektualnih in
drugih storitev, d.o.o., Komenda, sedež:
Jezerškova 6, Komenda, pod vložno št.
1/04137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5353025
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rovšek Peter, Komenda,

Jezerškova 6, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št.94/06797 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa MASKO, Trgovina, inženiring in
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Novo Po-
lje c. IV/20, sedež: Novo Polje c. IV/20,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/17012/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5591961
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Skok Marjan, Ljubljana,

Novo Polje, c. IV/20, vstop 13. 3. 1992,
vložek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06799 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa JANTEKS, d.o.o., trgovina, zasto-
panje, posredovanje, svetovanje, mana-
gement, prevajanje, Ljubljana, Suhadol-
čanova 32, sedež: Suhadolčanova 32,
Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/21856/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5743095
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Janez, Ljubljana,

Glinškova ploščad 8, vstop 18. 2. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17387
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06802 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa ŠON, inženiring elektrostrojnih in-
stalacij in naprav, d.o.o., Trzin, Prešer-
nova 13, Mengeš, sedež: Prešernova 13,
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/13956/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5548438
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja; Šon Karl in Šon Angelca,

oba iz Mengša, Prešernova 13, Trzin, vsto-
pila 23. 9. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17389
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06822 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa PLESNI CENTER FREDIJA NO-
VAKA, d.o.o., Ljubljana-Polje, Zado-
brovška 88, sedež: Zadobrovška 88, Ljub-
ljana-Polje, pod vložno št. 1/13060/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5523010
Osnovni kapital: 1,511.200 SIT
Ustanovitelj: Novak Fredi, Ljubljana,

Trg komandanta Staneta 4, vstop 20. 6.
1991, vložek 1,511.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17390
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06824 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa RHODODENRON CENTER, d.o.o.,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inže-
niring, Volčji potok 2B, Radomlje, sedež:
Volčji potok 2B, Radomlje, pod vložno št.
1/19312/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št. 5642094
Osnovni kapital: 1,508.846,10 SIT
Ustanovitelji: Dolenc Marija, vložila

815.308,46 SIT, in Dolenc Jože, vložil
543.537,64 SIT, vstopila 15. 6. 1992, ter
Dolenc Iztok, vložil 150.000 SIT, vstopil
11. 5. 1994, vsi iz Radomelj, Volčji potok
2B, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06829 z dne 30. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MURIĆ PROMET, podjetje za pre-

vozništvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Avsečeva 22, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5698286
Osnovni kapital: 1,810.850 SIT
Ustanovitelj: Murić Ahmet, Bosanska

Kostanjevica, Ul. 25. novembra št. 25, vstop
10. 11. 1992, vložek 1,810.850 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pečenik Novka, Ljubljana, Vojko-
va 85, imenovana 24. 1. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Murić Ahmet,
razrešen 24. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
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;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 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 gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-17392
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06833 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GALEB – ADRIATIC, d.o.o., trgovina
in proizvodnja, Ilovški štradon 23, Ljub-
ljana, sedež: Ilovški štradon 23, Ljubljana,
pod vložno št. 1/22973/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775493
Osnovni kapital: 2,107.000 SIT
Ustanovitelji: Jaklič Jože, Ljubljana,

Ilovški štradon 23, vstop 18. 3. 1993, vlo-
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žek 1,074.570 SIT, Galeb Punta, Omiš, Hr-
vaška, Punta b. b., vstop 2. 4. 1993, vložek
526.750 SIT, in Galeb Trade, d.o.o., Ljub-
ljana, Ilovški štradon 23, vstop 18. 3. 1993,
vložek 505.680 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-17394
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06853 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ESTELA, trgovsko – proizvodno podjet-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Stražarjeva
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/14828/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5672147
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Bergant Eva, Ljubljana,

Stražarjeva 25, vstopila 18. 12. 1991, Ber-
gant Mitja, Ljubljana, Središka 14, vstopil
3. 5. 1994, vložila po 753.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bergant Mitja, imenovan 3. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; Bergant Eva,
razrešena in ponovno imenovana 3. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca direktorja.

Rg-17396
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07932 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa ATRIS, Borza sindikalnega turiz-
ma, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dalmatinova
4, Ljubljana, pod vložno št. 1/09189/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in sredstvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5434394
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zveza svobodnih sindi-

katov Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4,
vložek 720.000 SIT, Zalar Metod, Ljublja-
na, Prijateljeva 14, vložek 270.000 SIT,
Hvalica Doro, Celje, Podjavorškova 13,
vložek 270.000 SIT, in Prusnik Irena, Vo-
dice, Skaručna 44, vložek 240.000 SIT,
vstopili 20. 10. 1990, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-17397
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08711 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa IMOS, Združena industrijska grad-
bena podjetja, delniška družba, Ljublja-
na, Linhartova 11a, sedež: Linhartova
11a, Ljubljana, pod vložno št. 1/03342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika ter člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5302315
Osnovni kapital: 114,600.000 SIT
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Krže-Podlipnik Marija, Ljubljana,
Pod kostanji 13, ki od 26. 5. 1994 zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-

torja; direktor Zupančič Alojz, Ljubljana,
Cesta na Brdo 44, ki od 26. 5. 1994 zastopa
družbo brez omejitev; zastopnik Gortan Do-
brila, razrešen 19. 5. 1994.

Člani nadzornega sveta: Korošec Bog-
dan in Baraga Bogomir, vstopila 26. 5. 1994,
Bolič Muharem in Zorman Janez, vstopila
19. 5. 1994, ter Bojc Borut, in Ivanc Evgen,
vstopila 8. 6. 1994.

Dejavnost družbe se razširi tako, da se
na novo v celoti glasi; inženiring (sveto-
valni, organizacijski, izvedbeni, finančni):
izdelava investicijskih programov ter načr-
tov in projektov razvoja, izdelava študij in
analiz ter svetovanje s področja investicij,
priprava in izdelava urbanističnih in pro-
storskih projektov in načrtov ter regulacij-
skih načrtov in priprava urbanističnih po-
gojev za vse vrste gradenj, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve (kon-
zultantska dejavnost, storitve s področja
produktivnosti dela, ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke študije, izdelava pla-
nov in programov razvoja ter drugo sveto-
vanje na področju gospodarskega poslova-
nja), organizacija in vodenje izgradnje
kompletnih stanovanjskih, industrijskih, tu-
rističnih, poslovnih objektov, gospodarske
infrastrukture, nizkogradenj ter drugih ob-
jektov, projektiranje ter izdelava vseh vrst
tehnične dokumentacije, gradnja in proda-
ja navedenih objektov, urejanje stavbnih
zemljišč (pridobivanje, priprava, opremlja-
nje); promet z nepremičninami; posredniš-
ke, zastopniške in agencijske storitve na
področju prometa blaga in storitev; stori-
tve reklame, ekonomske propagande ter
prirejanja sejmov in razstav s področja de-
javnosti družbe; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi in živilskimi proizvodi
po nomenklaturi trgovskih strok; posli zu-
nanjetrgovinskega prometa: izvajanje in-
vesticijskih del v tujini, dolgoročna proi-
zvodna kooperacija, leasing opreme, orga-
nizacija mednarodnih sejmov in razstav s
področja dejavnosti družbe ter storitve
mednarodne reklame in ekonomske propa-
gande, posredovanje in zastopanje v med-
narodnem prometu blaga in storitev, zasto-
panje tujih firm, uvoz in izvoz neživilskih
in živilskih proizvodov po nomenklaturi
trgovskih strok.

Rg-17398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09084 z dne 27. 2. 1995 pri subjektu
vpisa KOMPAS INTERNATIONAL, tu-
ristična in trgovinska delniška družba,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4, sedež: Pra-
žakova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/03502/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta, spremembo
statuta in spremembo pooblastil direktorja s
temile podatki:

Matična št.: 5255171
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Urbas Janez, Ljubljana, Ziherlova ul.
39, ki od 26. 5. 1994 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Možina Albin,
Krebelj Stojan in Švigelj Tomaž, vstopili
26. 5. 1994.

Sprememba statuta z dne 26. 5. 1994.

Rg-17400
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09449 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa IMP ČRPALKE, Ljubljana, d.d., se-
dež: Ul. Jožeta Jame 12, Ljubljana, pod
vložno št. 1/05047/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča člane nadzornega sveta in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5226538
Člani nadzornega sveta: Plešec Franc,

Kremesec Milan in Kapun Milan, vstopili
28. 2. 1994.

Sprememba statuta z dne 28. 2. 1994.

Rg-17401
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09534 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa INEL, podjetje za ustanavljanje no-
vih podjetij, Stegne 7, Ljubljana, d.o.o.,
sedež: Stegne 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/07131/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža ter po-
večanje osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5375592
Firma: INEL, podjetje za ustanavlja-

nje novih podjetij, d.o.o., Novo Polje, C.
IV/12, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Novo Polje, C. IV/12
Osnovni kapital: 1,939.597,40 SIT
Ustanovitelji: Vrbić Zdravko, Ljubljana,

Janežičeva 12, vložek 1,551.677,60 SIT, in
ININ, Mednarodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Proletarska 1, vložek 96.980 SIT,
vstopila 14. 3. 1990, ter EXIM T + T, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 7, vložek 290.939,80 SIT,
vstopil 6. 2. 1992 – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-17402
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10051 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa AC – Mobil, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Tavčarjeva 7, sedež: Tavčar-
jeva 7, Ljubljana, pod vložno št.
1/19726/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5662885
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis, in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 4.
8. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 7.
1994, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1,400.000 SIT.

Rg-17406
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10056 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa AC-SERVIS, d.o.o. za vzdrževanje
cestnih motornih vozil, Ljubljana, Allen-
dejeva ulica 5, sedež: Allendejeva ulica 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19768/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5662907
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 4.
8. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 7.
1994, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1,400.000 SIT.

Rg-17407
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10057 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa AC – Union, d.o.o. za notranjo in
zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Ljubljana, Savska 2, sedež: Savska 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19693/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5662893
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AUTOCOMMERCE, zuna-

nja in notranja trgovina, servis in proizvod-
nja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, vstop 4.
8. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 7.
1994, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1,400.000 SIT.

Rg-17409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10445 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu vpisa
EURO  –  CARGO,  Podjetje  za opravlja-
nje prevoznih storitev v domačem in med-
narodnem cestnem prometu, d.o.o., Ljub-
ljana, Glonarjeva 1, sedež: Glonarjeva 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16001/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5575125
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: EUROTRANS, p.o., Rib-

nica, Goriča vas 11a, vložek 1,050.000 SIT,
in Zaletel Zlatko, Kranj, Ulica Juleta Ga-
brovška 19, vložek 450.000 SIT, vstopila
3. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17410
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10686 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Družba za razvoj podeželja, d.o.o.,
Ljubljana, Jamnikarjeva 101, sedež: Jam-
nikarjeva 101, Ljubljana, pod vložno št.
1/10996/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, zastopnika, us-
tanoviteljev in deležev ter povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5460638
Firma: VORPO, Varstvo okolja in raz-

voj podeželja – raziskovalno razvojne sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: VORPO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Biotehniška fakulteta; Od-

delek za agronomijo, Ljubljana, Jamnikar-
jeva 101, vložek 400.000 SIT, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Ljublja-
na, Večna pot 83, vložek 33.000 SIT, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Domžale, Groblje 3, vložek 194.000 SIT,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo,
Ljubljana, Jamnikarjeva 101, vložek
150.000 SIT, in Zveza hranilno kreditnih
služb Slovenije, Ljubljana, Miklošičeva 4,
vložek 100.000 SIT, vstopili 20. 12. 1990,
Slovenska zadružna kmetijska banka, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, vložek 100.000
SIT, in Projekt Nova Gorica, d.d., Nova Go-
rica, Kidričeva ul. 9/A, vložek 220.000 SIT,
vstopila 23. 5. 1994, ter LINEA VRT, d.o.o.,
Koper, Koper, Vrtine 10, vložek 803.000
SIT, vstopil 18. 7. 1994 – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kovačič Matija, razrešen 18. 7. 1994;
direktor Narat Janez, Ljubljana, Perkova
23a, imenovan 18. 7. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-17411
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10711 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
EUROSTOR, d.o.o., Podjetje za storitve,
trgovino, uvoz, izvoz, Ljubljana, Trnov-
ski pristan 12, sedež: Trnovski pristan 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/15161/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5556236
Firma: EUROSTOR, d.o.o., Podjetje za

storitve, trgovino, uvoz, izvoz Ljubljana,
Mačkovci 51, Domžale

Sedež: Domžale, Mačkovci 51
Osnovni kapital: 1,576.739,89 SIT
Ustanovitelja: Notar Miha, izstop 16. 5.

1994; Notar Matej, Domžale, Mačkovci 51,
vstop 16. 5. 1994, vložek 1,576.739,89 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Notar Miha, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Notar Matej, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17413
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10777 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
AGRING, Podjetje za inženiring, posre-
dovanje in zastopanje v kmetijstvu, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Jalnova 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06313/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5374430
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Lojze, Ljubljana,

Jalnova 50, vložek 1,492.200 SIT, in Novak
Ciril, Postojna, Ulica Prekomorskih brigad
7, vložek 17.800 SIT, vstopila 4. 1. 1990,
odgovornost: ne odgovarjata:

Rg-17418
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10811 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa VIVOS, proizvodno, storitveno, pro-
dajno in uvozno izvozno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Kavčičeva 17, sedež: Kav-
čičeva 17, Ljubljana, pod vložno št.
1/07425/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5385946
Osnovni kapital: 1,757.000 SIT
Ustanoviteljica: Oblak-Perne Olga, Ljub-

ljana, Povšetova 56, vstop 23. 5. 1990, vlo-
žek 1,757.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17422
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10820 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa POMAV, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 52, sedež: Trubarjeva 52,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24134/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5809606
Osnovni kapital: 1,600.720 SIT
Ustanoviteljica: Popov Marc Veronika,

Ljubljana, Ulica bratov Učakar 114, vstop
21. 5. 1993, vložek 1,600.720 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-17424
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10842 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa  ENORMA,  poslovna  informatika,
d.o.o., Trzin, Reboljeva 7, Mengeš, sedež:
Reboljeva 7, Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/02879/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo naziva zastopni-
ka ter povečanje osnovnega kapitala in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5306116
Osnovni kapital: 1,862.495 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Radovan, Mengeš,

Reboljeva 7, Trzin, in Šelih Boris, Ljublja-
na, Marinkov trg 2, vstopila 3. 12. 1989,
vložila po 931.247,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zu-
panc Radovan, razrešen 26. 5. 1994 kot v.d.
predsednika poslovodnega odbora in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev; Šelih Boris, razrešen 26. 5. 1994
kot v.d. člana poslovodnega odbora in na-
mestnik predsednika poslovodnega odbora
in imenovan za tehničnega direktorja, ki za-
stopa družbo z enakimi pooblastili kot di-
rektor.

Rg-17425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10848 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa IZVIR, trgovina, transport, gostins-
tvo in inženiring, d.o.o, Zagradec 8, Za-
gradec, sedež: Zagradec 8, Zagradec, pod
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vložno št. 1/10192/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5455294
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Hrovat Janez, Krka, Znoji-

le 14, vstop 10. 12. 1990, vložek 1,533.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17427
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10860 z dne 13. 3. 1995 pri subjektu
vpisa STROJ & LES, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Cerknica, sedež:
Cesta na jezero 10, Cerknica, pod vložno
št. 1/14226/00 vpisalo sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter povečanje osnovnega kapi-
tala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5559146
Osnovni kapital: 4,547.291,84 SIT
Ustanovitelji: Šparemblek Zvonko,

Cerknica, Sinja Gorica 48, Urbas Samo,
Cerknica, Cesta na jezero 10, in Obreza
Franc, Cerknica, Videm 2a, vstopili 22. 11.
1991, vložili po 1,515.763,90 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-17428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10939 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa NEF, podjetje za gospodarsko sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95,
sedež: Slovenčeva 95, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24962/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah (predložitev družbene po-
godbe) ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5817749
Firma: NEF, podjetje za gospodarsko

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Dunajska 122.

Rg-17430
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11190 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa IGF, izvedenstvo, gospodarjenje, fi-
nance, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 10,
sedež: Cankarjeva 10, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20195/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5698324
Dejavnost: finančni inženiring; svetova-

nje in posredovanje pri preskrbi vseh vrst
virov financiranja; svetovanje pri garancij-
skih poslih, zavarovanju rizikov, prometa z
nepremičninami, pri izdaji vrednostnih pa-
pirjev, področje financ; posli z vrednostni-
mi papirji; organizacija in vodenje interne-
ga prometa vrednostnih papirjev; storitve
borznega posredništva; promet z nepremič-
ninami; factoring posli; kliring posli in or-
ganizacija pobotov terjatev in obveznosti;
leasing posli; storitve na področju finančne-
ga poslovanja; nakup in prodaja pravnih
oseb.

Sprememba družbene pogodbe z dne 8.
10. 1993.

Rg-17432
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11531 z dne 28. 2. 1995 pri subjektu
vpisa TKANINA, Trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, sedež: Wolfova 10/a, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12916/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, člane nadzor-
nega sveta, povečanje osnovnega kapitala
in deležev ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5515840
Osnovni kapital: 656,142.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Fludernik Franc-

ka, Leskovšek Milena, Behrič Janko, Briški
Tonka, Šintler Mira in Zobec Marija, vsto-
pili 30. 3. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1995: 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili.

Rg-17434
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11834 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa GRAMEX, trgovina, inženiring in
storitve, d.d., Ljubljana, sedež: Celovška
492, Ljubljana, pod vložno št. 1/19283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo naziva zastopnika ter poveča-
nje osnovnega kapitala in deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5638810
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

kelj Tine, Škofja Loka, Sv. Andrej 15, raz-
rešen 21. 4. 1994 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki kot predsednik upra-
ve – direktor družbe zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-17436
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12585 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa AVISA, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 4, se-
dež: Gornji trg 4, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5798841
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Satler Matjaž, Radenci,

Kidričevo naselje 5, in Vidoševič Igor, Za-
greb, Hrvaška, Jakovljanska 2, vstopila 20.
5. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Satler Matjaž, imenovan 23. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17437
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12654 z dne 18. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RAM 2, d.o.o., Trgovina, proizvod-
nja, izvoz-uvoz, zastopanje in inženiring,
sedež:  Šmartinska  152,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/22886/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo usta-

noviteljev in osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5768756
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidar Zvonka, vstopila 3.

5. 1993 in Žnidar Franjo, vstopil 11. 5. 1994,
oba iz Maribora, Terčeva 23, vložila po
680.000 SIT, ter Lampret Janez, Slovenj
Gradec, Šmartno 22, vstopil 11. 5. 1994,
vložil 240.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-17439
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12752 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
ISKRA STANDARD, Podjetje za trgovi-
no, zastopanje, proizvodnjo, servis in in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ko-
larjeva 24, Ljubljana, pod vložno št.
1/18732/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5618193
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: ISKRA COMMERCE,

mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vložek 765.000 SIT, in
Valič Janez, Ljubljana, Kolarjeva 24, vlo-
žek 735.000 SIT, vstopila 15. 4. 1992, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-17441
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13273 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa SAROGA, podjetje za marketing,
inženiring, trženje in tehnologijo, d.o.o.,
Ljubljana, Maistrova 6, sedež: Maistrova
6, Ljubljana, pod vložno št. 1/09458/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5854377
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Vodnjov Franc in Vodnja-

kov Sandra, izstopila 24. 6. 1994; AUKA
Grundinvest AG, Bundestrasse 4, Im Air-
portcenter, A-5073, Salzburg-Wals, Avstri-
ja, vstopil 24. 6. 1994, vložil 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vodnjov Franc, Bled, Ribenska 12b, ki
od 24. 6. 1994 zastopa in predstavlja družbo
skupaj s prokuristom; prokurist Strohm
Wolfgang, Kolbermoor, Nemčija, Furstat-
terstrasse 20B, imenovan 26. 6. 1994.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da
se brišejo dejavnosti: predelava barvastih
kovin in kovinska predelovalna dejavnost;
proizvodnja električnih strojev in naprav ter
strojna industrija; proizvodnja tekstilne pre-
je in tkanin, zgotovljenih tekstilnih izdel-
kov; proizvodnja končnih lesenih izdelkov
in predelava papirja; proizvodnja usnjene
obutve in galanterije; proizvodnja živilskih
proizvodov; grafična dejavnost; turistično
posredovanje; gostinstvo; trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi proizvodi.

Dejavnost družbe se dopolni in razširi z
naslednjimi dejavnostmi: pridobivanje zem-
ljišč ter priprava industrijskih in obrtniških
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objektov; najemanje, posojanje, upravljanje
in leasing zemljišč, industrijskih in obrtnih
objektov ter osnovnih investicij; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi in živil-
skimi proizvodi; udeležba na dražbah s po-
dobnim ali enakim predmetom poslovanja.

Dejavnost družbe se odslej glasi: stori-
tve na področju prometa: a) storitve rekla-
me in ekonomske propagande (marketing),
b) komercialni posli pri uresničevanju pro-
meta blaga in storitev, c) neomenjene stori-
tve na področju prometa; raziskoval-
no-razvojno delo v celoti; poslovne storitve
v celoti; inženiring: a) organizacija in po-
sredovanje pri gradnji kompletnih gospo-
darskih in drugih objektov, b) ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; pri-
dobivanje zemljišč ter priprava industrijskih
in obrtniških objektov; najemanje, po-
sojanje, upravljanje in leasing zemljišč, in-
dustrijskih in obrtnih objektov ter osnovnih
investicij; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi in živilskimi proizvodi; ude-
ležba na dražbah s podobnim ali enakim
predmetom poslovanja; ostale dejavnosti, ki
so naštetim v podporo ali so njihovi stranski
produkti in so po svojem obsegu in pojav-
nosti občasne in v dobrobit podjetja.

Rg-17442
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13545 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa S.P.Z., podjetje za trgovino, gospo-
darsko svetovanje, posredovanje in za-
stopništvo, d.o.o., sedež: Aleševčeva 12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02087/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5286328
Ustanovitelji: Orehar Vinko, Naklo, Gro-

gova ul. 5, in Šubic Drago, Naklo, Stanka
Žagarja 23, vstopila 8. 5. 1989, vložila po
570.375 SIT, ter Omahen Irena, Kranj, Stru-
ževo-del 8, Peterc Miroslav, Ljublja-
na-Črnuče, Magajnova 22, Pavlin Zdravko,
Kranj, Zlatnarjeva pot 4, Hrovat Tomaž,
Ljubljana, Pribinova 4, Slapnik Branko,
Kamnik, Bistriška 7, Šmarca, vstopili 29. 6.
1994, vložili po 76.050 SIT – odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
beniki Omahen Irena, Peterc Miroslav, Pa-
vlin Zdravko, Hrovat Tomaž in Slapnik
Branko, imenovani 29. 6. 1994, zastopajo
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 201 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 204 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 511 Posredniš-
tvo; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6512 Drugo denarno
posredništvo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 726 Druge računalniške dejavnosti;
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; 744 Eko-
nomska propaganda; 747 Čiščenje stavb;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-17443
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13640 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Martinovič, Revizijska družba, k.d.,
sedež: Dunajska 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev in zastop-
nika s temile podatki:

Firma: MARTINOVIČ, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 22

Skrajšana firma: MARTINOVIČ, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelji: MPA, Podjetje za revizijo
poslovanja, d.o.o., izstop 30. 6. 1994; Mar-
tinovič Dragan, izstop 24. 3. 1995; Arhar
Ružica, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 38,
vstop 24. 3. 1995, vložek 2,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinovič Dragan, razrešen 24. 3.
1995; direktorica Arhar Ružica, imenovana
24. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17446
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14497 z dne 10. 3. 1995 pri subjektu
vpisa Poslovno združenje prehrane Slo-
venije, r.o. sedež: Dunajska 47, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07614/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje v
gospodarsko interesno združenje, spremem-
bo firme in naziva zastopnika ter spremem-
bo oziroma uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5005884
Firma: Poslovno združenje prehrane

Slovenije – Gospodarsko interesno zdru-
ženje

Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-
sno združenje

Ustanovitelji: Euromec, proizvodnja, tr-
govina in posredovanje, d.o.o., Koper, Fer-
rarska 14, Gruda export import, mednarod-
no podjetje za proizvodnjo, trgovino in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132,
Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka,
z.o.o., Škofja Loka, Jegorovo predmestje 21,
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hac-
quetova 2, Sana, Prehrambeni izdelki, d.o.o.,
Hoče, Stara cesta 20, ABC Pomurka Inter-
national, Mednarodna trgovina, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Lendavska 11, MS, Metraco,
Zunanje trgovinska d.o.o., Ljubljana, Rož-
na dolina cesta IV/2, Mercator Meso izdelki
Škofja Loka, d.o.o., Škofja Loka, Mestni trg
20, Semenarna izvoz uvoz, p.o., Ljubljana,
Dolenjska cesta 242, Mesna industrija Pri-
morske, p.o., Nova Gorica, Panovška 1, Kraš
Planika, podjetje za proizvodnjo in predela-
vo mleka, kremnih ploščic in namazov,
d.o.o., Kobarid, Gregorčičeva 25, Pivovar-
na Union, d.d., Ljubljana, Pivovarniška 2,
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, p.o.,
Žalec, Žalskega tabora 2, Mesna industrija
Pomurka, Murska Sobota, p.o., Murska So-
bota, Panovska 11, Ljubljanske mlekarne,
mlekarska industrija, d.o.o., Ljubljana, Tol-
stojeva 63, Kmetijska zadruga Vrhnika,
z.o.o., Vrhnika, Cankarjev trg 5, Kmetijsko
gozdarska zadruga Idrija, z.o.o., Idrija, Voj-
kova 2, Perutnina Ptuj, p.o., Ptuj, Potrčeva
10, Jadran export import, d.d., Sežana, Par-
tizanska 69, Emona Ribarstvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 17, Radgonske gorice, Gor-
nja Radgona, p.o., Gornja Radgona, Jurko-
vičeva ulica 4, Tovarna olja Gea, d.d., Slo-
venska Bistrica, Trg svobode 30, Družbeno
kmetijsko podjetje Meja Šentjur, p.o., Šent-
jur pri Celju, Cesta Leona Dobrotinška 3,
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Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulte-
ta, Oddelek za zootehniko, Ljubljana, Jam-
nikarjeva 101, Univerza v Ljubljani, Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo,
Ljubljana, Jamnikarjeva 101, Hmezad ex-
port import inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Bratov Učakar 56, Agrooskrba Maribor,
p.o., Maribor, Vodovodna ulica 7, Splošna
kmetijska zadruga Panonka, Beltinci, z.o.o.,
Beltinci, Štefana Kovača 1, Kmetijska za-
druga Agraria, Koper, z.o.o., Koper, Ulica
15. maja 17, Kmetijska zadruga Postojna,
z.o.o., Postojna, Tržaška cesta 45, Kras, me-
snopredelovalna industrija, p.o., Sežana,
Mirka Pirca 4, Slovin IBP Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, Slovenčeva 11, Kmečka zadruga
Krško, z.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 30,
Pomurske mlekarne, Murska Sobota, p.o.,
Murska Sobota, Lole Ribarja 6,
AGRARIACVETJE, Čatež ob Savi, proi-
zvodnja in trgovina, p.o., Čatež ob Savi,
Topliška 34, Srednja vrtnarska kmetijska
gospodinjska šola, p.o., Celje, Ljubljanska
cesta 97, Živilska industrija Fructal, p.o.,
Ajdovščina, Tovarniška cesta 7, Kmetijska
zadruga Logatec, z.o.o., Logatec, Tovarniš-
ka cesta 3, MIR, Mesna industrija Radgona,
p.o., Gornja Radgona, Lackova 22, Raden-
ska tri srca, Radenci, d.o.o., Radenci, Zdra-
viliško naselje 14, Kmetijstvo Vipava
Agroind Vipava 1894, p.o., Vipava, Vinar-
ska cesta 5, Gozdarsko kmetijska zadruga
Srednja vas v Bohinju, z.o.o., Srednja vas v
Bohinju 73, Mercator, Tovarna olja Oljari-
ca, Kranj, d.o.o., Kranj, Britof 27, Kmetij-
ska gozdarska zadruga Tržič, z.o.o., Križe,
Koroškega odreda 24, Tima Košaki, Tovar-
na mesnih izdelkov, p.o., Maribor, Oreško
nabrežje 1, Živilska industrija Mlinotest, Aj-
dovščina, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14,
Mlekopromet, podjetje za predelavo mleka,
Ljutomer, p.o., Ljutomer, Kolodvorska uli-
ca 10, Mariborska mlekarna, d.o.o., Mari-
bor, Osojnikova 5, Meso Kamnik, d.d.,
Kamnik, Usnjarska 1, Pivovarna Laško, d.d.,
Laško, Titova 28, Emona, Mesna industrija
Zalog, d.o.o., Ljubljana Zalog, Agrokombi-
natska 63, Mercator, Mlekarna Kranj, d.o.o.,
Kranj, Smledniška cesta 1, Helios, sestav-
ljeno podjetje za kapitalske naložbe in raz-
voj, d.o.o., Domžale, Količevo 2, Kmetijs-
tvo Vipava, Podjetje Agrogorica, p.o., Šem-
peter pri Gorici, Goriške fronte 11, Štajer-
ska pivovarna, d.d., Maribor, Ljubljanska
81, Mlekarna Ptuj, p.o., Ptuj, Čučkova ulica
6, Mercator, Kmetijska zadruga Krka, kme-
tijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve,
z.o.o., Novo mesto, Cesta komandanta Sta-
neta 10, Apis, živilska industrija in trgovi-
na, p.o., Šentilj, Štrihovec 15, Rogaški vrel-
ci, d.d., Rogaška Slatina, Kidričeva 35,
Cvetličarstvo Gardenia ars florae, p.o., Ljub-
ljana, Trg mladin. delovnih brigad 4, Hme-
zad Celeia, mlekarstvo, sirarstvo in čebe-
larstvo, d.o.o. Petrovče, Arja vas 92, Mer-
cator Eta, živilska industrija Kamnik, d.o.o.,
Kamnik, Kajuhova pot 4, ABC Pomurka Eu-
roproduct Puconci, d.o.o., Puconci 10, A &
C, Marketing podjetje za trgovsko posredo-
vanje, nakup in prodajo blaga ter gospodar-
sko svetovanje, d.o.o., Braslovče, Parižlje
7a, Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.,
Šoštanj, Trg svobode 12, Mercator Agro-
kombinat, proizvodnja, trgovina, storitve,
Krško, d.o.o., Krško, Cesta krških žrtev 145,

Dana, Tovarna rastinskih specialitet in de-
stilacija, p.o., Mirna, Cesta tretjega batalj.
VDV 34 in Etol, Tovarna arom in eteričnih
olj, p.o., Celje, Škofja vas 39, vstopili 20. 5.
1994, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mu-
hič Franc, Ljubljana, Štihova 15, razrešen
20. 5. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa združenje brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1995: 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-17447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14584 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpisa
Komunalno podjetje Grosuplje, p.o., Ce-
sta na Krko 7, Grosuplje, pod vložno št.
1/01128/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in z zakonom o gospodarskih javnih
službah, spremembo firme in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5144574
Firma: Javno komunalno podjetje Gro-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 136,910.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Grosuplje, Gro-

suplje, Taborska c. 2, vstop 23. 3. 1994,
vložek 136,910.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Struna Ervin, razrešen 20. 3. 1995;
Skarlovnik Janez, Ljubljana, Rutarjeva uli-
ca 4, imenovan 20. 3. 1995, zastopa družbo
kot v.d. direktorja z omejitvijo, da lahko
sklepa posle, ki pomenijo pridobitev, odtu-
jitev in obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, izvajanje investicijskih del in na-
jemanje posojil in kreditov, ki presegajo 5
% osnovnega kapitala družbe, dajanje takih
posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih ali tujih sredstev, sklepa-
nje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto, podeljevanje prokure in neo-
mejenih pooblastil, imenovanje vodilnih de-
lavcev in spreminjanje notranje organizaci-
je, le na podlagi predhodnega soglasja usta-
novitelja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 403 Oskr-
ba s paro in toplo vodo; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 410 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 555 Storitve menz ter priprava in dosta-
va hrane (catering); 5551 Storitve menz;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7440 Ekonomska propaganda; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 900
Storitve javne higiene; 9000 Storitve javne

higiene; 930 Druge storitvene dejavnosti;
9304 Pogrebne storitve.

Rg-17449
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15169 z dne 23. 5. 1995 pod št. vložka
1/26316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5872537
Firma: CETIX & COMPANY, podjet-

je za trgovino, proizvodnjo in storitve vul-
kanizerske opreme, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: CETIX & Co., d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Chengdujska c. 2
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Stipič Danilo, Ljubljana,

Chengdujska c. 2, Grusovin Luigi, Gorizia,
Italija, Via Garzarolli N 121/01, Stipič Mar-
tin, Ljubljana, Osenjakova 6, in Pintar
Franc, Škofja Loka, Sveti duh 7/a, vstopili
11. 11. 1994, vložili po 390.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stipič Danilo, imenovan 11. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 5. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredovanje pri trgovini z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-17451
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15466 z dne 19. 5. 1995 pri subjektu
vpisa UBK, univerzalna banka, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška c. 116, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09019/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5422124
Osnovni kapital: 681,360.000 SIT
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1995: 65121

Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom.
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Rg-17455
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16120 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpisa
PINK, Podjetje za storitve, trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana Vič, sedež:
Brdnikova 36, Ljubljana, pod vložno št.
1/10794/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-
ljev in zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5460433
Firma: TOPOL ARMATURE, zastopa-

nje, d.o.o., Ljubljana, Bregarjeva 12
Skrajšana firma: TOPOL ARMATURE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Bregarjeva 12
Ustanovitelji: Perne Mihael Jurij, Ljub-

ljana, Bratovževa ploščad 27, vložek
1,125.000 SIT, in Perne Jernej, Ljubljana,
Martina Krpana ulica 2, vložek 375.000 SIT,
vstopila 24. 11. 1994, odgovornost: ne od-
govarjata; Pantar Ivo, izstopil 24. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Perne Mihael Jurij in zastopnik Perne
Jernej, imenovana 24. 11. 1994, zastopata
družbo brez omejitev; direktor Pintar Ivo,
razrešen 24. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6420 Telekomunikacije; 7020 Daja-
nje 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; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-17459
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17808 z dne 31. 3. 1995 pod št. vložka
1/26187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5887127
Firma: AS Domžale REMONT, podjet-

je za proizvodnjo in remont avtobusov,
d.o.o., Domžale

Skrajšana firma: AS Domžale REMONT,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Ljubljanska c. 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AS Domžale, p.o., Domža-

le, Ljubljanska c. 1, vstop 1. 12. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidar Anton, Radomlje, Levstikova
5, imenovan 1. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 3. 1995: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-

ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 9000
Storitve javne higiene; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Rg-17462
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15317 z dne 17. 5. 1995 pod št. vložka
1/26297/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5872600
Firma: URH & CO, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Preserje

Skrajšana firma: URH & CO, d.o.o.,
Preserje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Preserje, Preserje 35
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urh Vinko in Urh Roma-

na, oba iz Borovnice, Švigljeva 11, vstopila
10. 10. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urh Vinko, imenovan 10. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-17464
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17109 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ELEKTRO-PRENOVA, podjetje za
popravilo, izdelavo in vzdrževanje elek-
trotehničnih izdelkov, gostinstva in trgo-
vine, d.o.o., Litija, Vegova 4, sedež: Vego-
va 4, Litija, pod vložno št. 1/12142/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482925
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sadar Janez in Sadar Tat-

jana, oba iz Litije, Vegova 4, vstopila 5. 3.
1991, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video-
zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniš-
kih zapisov; 281 Proizvodnja gradbenih ko-
vinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proi-
zvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 283 Proi-
zvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 285 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; splošna meha-
nična dela; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega
orodja, ključavnic, okovja; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 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.; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 311 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3110 Proi-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 10 – 19. II. 1996 Stran 579

zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 312 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic, 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 314
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih čle-
nov in baterij; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 315 Proi-
zvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Proi-
zvodnja druge električne opreme; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 321 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 322 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 3220 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 323 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvanja zvoka; 331 Proi-
zvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 332 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen op.;
333 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 334
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 335
Proizvodnja ur; 3350 Proizvodnja ur; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 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; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
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; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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 drobo 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; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 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, gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na
debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 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; 5246 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5247 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na

debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 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; 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; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih 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
tobačnimi izdelki v specializiranih 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 alkholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovi-
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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 Popravil ur, nakita; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz in priprava in dostava hrane
(catering); 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 745 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 747
Čiščenje stavb; 7470 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-17467
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19728 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa Žitna skupnost, Podjetje za razvoj
mlinske, pekovske, testeninarske in kon-
ditorske dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Masarykova 36, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12715/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v gos-
podarsko interesno združenje, spremembo
firme, ustanoviteljev in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5498201
Firma: Žitna skupnost Ljubljana, gos-

podarsko interesno združenje
Skrajšana firma: Žitna skupnost – GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Ustanovitelji: KOLINSKA-REPRO, pod-

jetje za proizvodnjo in distribucijo, d.o.o.,
Ljubljana, Središka 5, in Mercator, Kmetij-
sko gozdarska zadruga Cerknica, z.o.o.,
Cerknica, Cesta 4. maja 50, vstopila 5. 11.
1992, ter Pecivo-pekarstvo in slaščičarstvo,
d.d., Nova Gorica, Rejčeva 26, Koroške pe-
karne, p.o., Dravograd, Koroška c. 2, Poslov-
ni sistem Žito Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 154, Živilska industrija Mlino-
test, Ajdovščina, d.d., Ajdovščina, Tovarniš-
ka 14, Klasje, Mlinsko predelovalno podjet-
je, Celje, d.o.o., Celje, Prešernova 23, Intes
mlin, testenine, p.o., Maribor, Meljska 19,
Podjetje Mlinopek, M. Sobota, p.o., Murska
Sobota, Lole Ribarja 11, Pekarstvo in slašči-
čarstvo Kruh, p.o., Koper, Ul. 15. maja 3,
Pekarna-proizvodnja, trgovina in gostinstvo,
d.d., Postojna, Kolodvorska 5, Pekar-
na-slaščičarna “Rogla”, p.o., Slovenske Ko-
njice, Stari trg 16, Emona Maximarket, d.o.o.,
Ljubljana, Trg republike 1, vstopili 20. 6.
1991 – odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem; Družbeno podjetje
KRUH-PECIVO, p.o., Pekarna in slaščičar-
na Dolenjska, d.d., Podjetje Pekarna, p.o.,
Ptujske pekarne in slaščičarne, p.o., Družbe-
no podjetje Pekarna Mura, p.o., Napredek
trgovina, d.d., in Mlin Volovec, izstopili 22.
12. 1994.

Dejavnost združenja: raziskovalno-
razvojne storitve, raziskava trga – marke-
ting, ekonomsko organizacijske storitve,
zbiranje in obdelava informacij s področja
dejavnosti članic.

Rg-17581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02787 z dne 29. 3. 1995 pod št. vložka
1/13801/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5538980
Firma: AVTOSERVIS MERLAK, pod-

jetje za trgovino in servisiranje, d.o.o.,
Vrhnika

Skrajšana firma: AVTOSERVIS MER-
LAK, d.o.o., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Drenov grič 99
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Merlak Anton in Merlak

Primož, izstopila 14. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Merlak Anton, razrešen 14. 4. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Anton Merlak in Primož Merlak, oba
stanujoča Drenov grič 99, Vrhnika.

Rg-17584
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03179 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
NIPPEL, Podjetje za trgovino, marketing
in inženiring, d.o.o., Ljubljana-Šmartno,
Ovčakova 10, sedež: Ovčakova 10, Ljublja-
na-Šmartno, pod vložno št. 1/14605/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnikov ter spremembo
osnovnega kapitala – uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5552974
Osnovni kapital: 1,914.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Ljudmila, izstop

14. 4. 1994; Novak Tomislav, Ljublja-
na-Šmartno, Ovčakova 10, vstop 14. 4.
1994, vložek 1,914.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Ljudmila, razrešena 14. 4.
1994; direktor Novak Tomislav, imenovan
14. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
zastopnika Novak Aleš in Novak Franc, raz-
rešena 14. 4. 1994.

Rg-17585
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03217 z dne 7. 6. 1995 pod št. vložka
1/16939/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SEPRO, inženiring, d.o.o., Lju-
bljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Za gradom 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Bernik Zdenka in Čadež

Ivo, izstopila 5. 4. 1994.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Bernik Zdenka in zastopnik Čadež
Ivo, razrešena 5. 4. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Bernik Zdenka, Trebinjska 5, Ljubljana, in
Čadež Ivo, Mlinska pot 20, Ljubljana-Črnuče.

Rg-17586
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03311 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa FEBUS, Trgovina, inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Bežigrad
27, Ljubljana, pod vložno št. 1/09943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah –
spremembo osnovnega kapitala ter spre-
membo ustanoviteljev in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5444934
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rumpret Igor, vstopil 7.

11. 1990 in Rumpret Nataša, vstopila 30. 5.
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1994, oba iz Ljubljane, Bežigrad 27, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Rum-
pret Igor, razrešen kot direktor in imenovan
za pomočnika direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; Rumpret Nataša, imenovana
30. 5. 1994 za pomočnico direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; Rumpret Uroš,
Ljubljana, Bežigrad 27, razrešen 30. 5. 1994
kot pooblaščeni zastopnik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17587
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03352 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
PTG, proizvodnja, trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Hrastnik, Studence 4, sedež: Stu-
dence 4, Hrastnik, pod vložno št.
1/17601/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala
in spremembo skrajšane firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5853656
Skrajšana firma: PTG, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,006.920 SIT
Ustanovitelj: Hafner Roman, Hrastnik,

Studence 4, vstop 15. 3. 1994, vložek
2,006.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17589
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04060 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa PLASTLES, d.o.o., Proizvodno in
trgovsko podjetje, Breže 18, Ribnica, se-
dež: Breže 18, Ribnica, pod vložno št.
1/16115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5821703
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Janez, vložek

904.800 SIT, in Pirnat Mateja, vložek
603.200 SIT, oba iz Ribnice, Breže 18, vsto-
pila 3. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17590
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04207 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa LIKI, d.o.o., turistično, storitveno
in trgovsko podjetje, Ljubljana, sedež:
Novo Polje c. VII/123, Ljubljana, pod
vložno št. 1/17089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala – uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5699509
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Likovič Igor, Ljubljana,

Novo Polje c. VII/123, vstop 27. 3. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07412 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  CRANCONT,  podjetje  za  inženi-
ring, marketing, svetovanje in zastopa-

nje, d.o.o., Ljubljana, Ul. Mire Lenardi-
čeve 5, sedež: Ul. Mire Lenardičeve 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/10570/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala, spremembo us-
tanoviteljev, zastopnika in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5840244
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanoviteljica: Bedenk Otmar, izstop 3.

5. 1994; Bedenk Maja, Ljubljana, Ul. Mire
Lenardičeve 5, vstop 3. 5. 1994, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
denk Otmar, razrešen 3. 5. 1994; direktorica
Bedenk Maja, imenovana 3. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij letal; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17592
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08306 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GRESILVER, d.o.o., Podpeška 202,
Notranje Gorice, podjetje za proizvod-
njo, trg. živ. in neživ. proizvodov, stor.,
marketing, gradbeni inž., ZT in zastopa-
nje…, sedež: Podpeška 202, Notranje Go-
rice, pod vložno št. 1/21146/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah – spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5715849
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenčič Blanka, No-

tranje Gorice, Podpeška 202, vstop 10. 12.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17593
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08329 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa UNIPLAST, inženiring, d.o.o., Tržaška
28, Vrhnika, sedež: Tržaška 28, Vrhnika,
pod vložno št. 1/20613/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5696593
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Teršar Janez, vložek

510.000 SIT, in Teršar Matjaž, vložek

495.000 SIT, oba iz Brezovice, Log, C. Do-
lomitskega odreda 39, ter Franko Martin,
vložek 495.000 SIT, Ljubljana, Triglavska
30e, vstopili 15. 11. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-17596
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08391 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DOLING, proizvodnja, inženiring
in trgovina, d.o.o., Kamnik, sedež: Jera-
nova 8, Šmarca, Kamnik, pod vložno št.
1/19137/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5641489
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelja: Dolenc Aleš in Dolenc

Irena, oba iz Šmarce, Kamnik, Jeranova 8,
vstopila 10. 6. 1992, vložila po 925.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17597
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08392 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa SUPER IDEA, Podjetje za proizvodnjo,
posredovanje in svetovanje, d.o.o., Kam-
nik, Podgorje 3c, sedež: Podgorje 3c, Kam-
nik, pod vložno št. 1/02188/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah – spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5288789
Osnovni kapital: 13,095.000 SIT
Ustanovitelja: Učakar Silvester, Kamnik,

Podgorje 3c, in Kališnik Romvald, Moos-
burg a.s. Isar, ZR Nemčija, Thonstetten 8,
vstopila 22. 6. 1989, vložila po 6,547.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08393 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AGENTOUR, agencijsko in prevoz-
niško podjetje, d.o.o., Kamnik, sedež: Trg
talcev 8, Kamnik, pod vložno št.
1/11503/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5469503
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Janez, Kamnik,

Markova 6a, vložek 1,468.000 SIT, in Fi-
scher Guido, Wurzburg, 8705, Retsbahach,
ZR Nemčija, Kurtzschumacherstr. 6, vložek
34.000 SIT, vstopila 14. 1. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-17599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08395 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ROD, podjetje za ekonomske, organiza-
cijske, tehnološke in posredniške storitve,
d.o.o., sedež: Gostičeva 85, Nožice, Ra-
domlje, pod vložno št. 1/02492/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah – spre-
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membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5299764
Osnovni kapital: 8.567.000 SIT
Ustanovitelja: Narat Janez, Domžale,

Perkova 23a, in Ocepek Aleš, Radomlje,
Gostičeva 85, vstopila 8. 10. 1989, vložila
po 4,283.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17600
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/ 08398 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu
vpisa FLIS, podjetje za trgovino in stori-
tve, Kamnik, Groharjeva 7, d.o.o., sedež:
Groharjeva 7, Kamnik, pod vložno št.
1/12997/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5509017
Osnovni kapital: 1,550.760,90 SIT
Ustanoviteljica: Flis Tatjana, Kamnik,

Groharjeva 7, vstop 17. 6. 1991, vložek
1,550.760,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17601
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08405 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MAKOS, Založniško, grafično in turistič-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Melikova
37, sedež: Melikova 37, Ljubljana, pod
vložno št. 1/12481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5498473
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Terlep Kos Maja, Ljub-

ljana, Melikova 37, vstop 17. 5. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08410 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
EURO AGENT, Proizvodnja, storitve, tr-
govina, d.o.o., sedež: Leskoškova 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/21034/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala ter spremembo
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5700981
Firma:  EURO  AGENT,  Proizvodnja,

storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova 11

Skrajšana firma: EURO AGENT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ogrinc Herman, Ljublja-

na, Na Griču 3, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,200.000 SIT, in Mekinc Tom, Ljubljana,
Zaloška cesta 98, vstop 14. 1. 1994, vložek
300.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-17607
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08417 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa

LUPINCA, Trgovsko, proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Sp. Rud-
nik c. V/14, sedež: Sp. Rudnik c. V/14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14324/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5541778
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Blagojević Marjan, Ljub-

ljana, Sp. Rudnik c. V/14, vstop 3. 12. 1991,
vložek 1,515.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08435 z dne 7. 6. 1995 pod št. vložka
1/02667/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5297168002
Firma:  LIBERO,  d.o.o.,  podjetje za

proizvodnjo in storitve, Ljubljana, PRO-
IZVODNA ENOTA, Srednje Gameljne
42/a

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Srednje Gameljne

42/a
Ustanovitelj: LIBERO, d.o.o., podjetje

za proizvodnjo in storitve, Ljubljana, Stane-
žiče 26/e, vstop 30. 4. 1994, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kušar Jože, Ljubljana, Stanežiče 26/e,
imenovan 30. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost: proizvodnja iz dejavnosti
družbe, trgovina na drobno in debelo iz de-
javnosti družbe.

Rg-17610
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08474 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MAXILES, proizvodnja, trgovina in gra-
fične storitve, Ribnica, d.o.o., sedež: Vrt-
narska 12, Ribnica, pod vložno št.
1/10165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala,
firme, sedeža, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5458307
Firma: MAXILES, proizvodnja, trgo-

vina in grafične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXILES, d.o.o.
Sedež: Ribnica, Majnikova 14
Osnovni kapital: 2,040.000 SIT
Ustanovitelji: Klarič Mladen, vstopil

31. 12. 1993, in Klarič Mojca, vstopila 10.
5. 1994, oba iz Ribnice, Majnikova 14, vlo-
žila po 1,020.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Jacelj Peter ml., izstopil 23. 12.
1993; Troha Ladislav, Jacelj Peter st., in
Jeriha Miha, izstopili 31. 12. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jacelj Peter st., razrešen 31. 12. 1993;
direktor Klarič Mladen, imenovan 31. 12.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: 012201 Proizvod-
nja žaganega lesa; 012202 Proizvodnja fur-
nirja in plošč; 012203 Impregniranje lesa;
012310 Proizvodnja lesenega pohištva;

012321 Proizvodnja lesene embalaže;
012322 Proizvodnja lesenih stavnih elemen-
tov; 012323 Proizvodnja galanterije iz lesa
in plute; 090140 Izdelava in popravilo lese-
nih predmetov; 070111 Trgovina z živili na
drobno: kruh, pecivo, mleko in mlečni iz-
delki; 070112 Zelenjava, sadje in izdelki;
070113 Meso, perutnina, ribe in mesni iz-
delki; 070114 Razna živila, alkoholne pija-
če in proizvodi za hišne potrebe; 070121
Trgovina z neživili na drobno: tkanine in
konfekcija; 070122 Obutev, usnje, guma in
plastika; 070123 Kovinsko in elektrotehnič-
no blago; 070124 Kurivo in gradbeni mate-
rial; 070125 Pohištvo; 070126 Keramika,
steklo in porcelan; 070127 Barve, laki in
kemikalije; 070128 Knjige, pisarniški ma-
terial in pribor; 070129 Tobak in drugi ne-
živilski proizvodi; 070250 Trgovina z me-
šanim blagom na debelo; 070310 Zunanja
trgovina z neživilskimi proizvodi; 070320
Zunanja trgovina z živilskimi proizvodi;
090209 Druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom: grafična dejavnost in po-
dobne storitve; 050301 Napeljava in popra-
vilo gradbenih instalacij; 050302 Zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; 110302 Sto-
ritve reklame in ekonomske propagande
(marketing); 110309 Neomenjene storitve
na področju prometa (špedicija, posredniš-
tvo, komisijski posli); 110620 Ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve;
110903 Knjigovodske storitve (obračunske,
računovodske in knjigovodske storitve);
110905 Obdelava podatkov; 110909 Druge
neomenjene storitve; 060501 Prevoz potni-
kov v cestnem prometu; 060502 Prevoz bla-
ga v cestnem prometu.

Rg-17611
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08866 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BOKALJ, trgovina, storitve in proi-
zvodnja, d.o.o., Zajelše 44, Dol pri Ljub-
ljani, sedež: Zajelše 44, Dol pri Ljubljani,
pod vložno št. 1/23727/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5769442
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bokalj Karol in Bokalj

Helena, oba iz Dola pri Ljubljani, Zajelše
44, vstopila 10. 6. 1993, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17613
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09805 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SETRA, Družba za projektiranje,
delovanje v proizvodnji in trgovini stro-
jev ter opreme procesne tehnike, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Vrhovci c. XIV/3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5487056
Firma: SETRA, Družba za projektira-

nje, delovanje v proizvodnji in trgovini
strojev ter opreme procesne tehnike,
d.o.o., Ljubljana, Sp. Pirniče 10
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Sedež: Ljubljana, Sp. Pirniče 10
Osnovni kapital: 1,617.000 SIT
Ustanovitelja: Cimerman Franc in Ci-

merman Slavica, oba iz Ljubljane, Sp. Pir-
niče 10, vstopila 7. 1. 1991, vložila po
808.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17616
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09824 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SEX SHOP, Trgovina z izdelki za
osebno in intimno nego, d.o.o., Zagorje
ob Savi, sedež: Cesta 20. julija št. 13, Za-
gorje ob Savi, pod vložno št. 1/08523/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5417317
Osnovni kapital: 1,584.011 SIT
Ustanovitelja: Urbanija Samo, vložek

278.500 SIT, in Urbanija Franc, vložek
1,305.511 SIT, oba iz Zagorja ob Savi, Pin-
tarjeva c. 46, vstopila 17. 9. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-17617
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09842 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DEED, Podjetje za trgovino, stori-
tve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Ci-
lenškova 22, sedež: Cilenškova 22, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/16969/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5620376
Osnovni kapital: 1,606.787 SIT
Ustanovitelja: Detiček Edvard, Ljublja-

na, Cilenškova 22, vložek 1,602.787 SIT, in
Perdih Mojca, Ljubljana, Krožna pot 36,
vložek 4.000 SIT, vstopila 3. 4. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17618
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09844 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa APORTA, d.o.o., trgovanje in stori-
tve, Ljubljana, Lamutova 44, sedež: La-
mutova 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/05317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
priimka ustanoviteljice s temile podatki:

Matična št.: 5395844
Osnovni kapital: 1,568.168 SIT
Ustanovitelja: Romih Duši in Šiftar Ko-

loman, oba iz Ljubljane, Lamutova 44, vsto-
pila 31. 12. 1989, vložila po 784.084 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17620
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09848 z dne 16. 4. 1995 pri subjektu
vpisa MCDONALD’S, Ljubljana, gostin-
ske storitve, d.o.o., sedež: Čopova 14,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24028/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5775256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Gaberšek Bruno, Celje, Ljubljanska
cesta 32, imenovan 17. 5. 1994.

Rg-17621
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09856 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa IDEAL KOMERCIALNI CENTER,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Hrib 36a, Loški potok, sedež: Hrib 36a,
Loški potok, pod vložno št. 1/23318/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5791600
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Debeljak Janez, Loški po-

tok, Hrib 36a in Rus Slavko, Ribnica, Grič
III/3, vstopila 10. 5. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09861 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ART M.O.J.A., d.o.o., Podjetje za
oblikovanje, usluge in posredovanje, V
dolini 5, Ljubljana, sedež: V dolini 5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16048/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5576148
Osnovni kapital: 1,675.000 SIT
Ustanovitelja: Šmajdek Janez Leonard

in Šmajdek Marija Venčeslava, oba iz Ljub-
ljane, V dolini 5, vstopila 7. 2. 1992, vložila
po 837.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-17624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09866 z dne 12. 6. 1995 pri subjektu
vpisa CONFIN, finančni consulting, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tivolska 50, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – prečiščeno bese-
dilo akta s temile podatki:

Matična št.: 5768411
Ustanovitelj: INTERTRANS COM-

MERCE, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50,
vstop 3. 6. 1993, vložek 1,516.680 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-17625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09870 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
HELIX SP., Zastopstva, projektiranje in
proizvodnja, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ma-
rinkov trg 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/22700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala
ter spremembo sedeža in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5840414
Sedež: Ljubljana, Rusjanov trg 1
Osnovni kapital: 1,510.520 SIT
Ustanovitelja: Tigeli Miran, vstopil 5. 4.

1993 in Tigeli Vida, vstopila 30. 12. 1994,
oba iz Ljubljane, Rusjanov trg 1, vložila po
755.260 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09874 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MEDIAS INTERNATIONAL, trgovanje
in trženje z medicinskim materialom,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 30, sedež: Res-
ljeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/17716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala in
spremembo skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5593891
Skrajšana firma: MEDIAS INTERNA-

TIONAL, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,877.000 SIT
Ustanoviteljica: Dimnik Diana, Ljubljana,

Pot na Golovec 10, vstop 31. 3. 1992, vložek
4,877.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09875 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu vpisa
RM DESIGN, Storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana-Šmartno, sedež:
Spodnje Gameljne 28, Ljubljana-
Šmartno, pod vložno št. 1/24375/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo sedeža, firme in skrajšane firme s
temile podatki:

Matična št.: 5799406
Firma: RM DESIGN, Storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: RM DESIGN, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Savska cesta 3
Osnovni kapital: 1,543.124 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Robert, Ljublja-

na, Na cvetači 19, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,543.124 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17628
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09898 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
DRATA, Velike Češnjice – poslovni in ko-
mercialni inženiring, d.o.o., sedež: Velike
Češnjice 19, Šentvid pri Stični, pod vlož-
no št. 1/23161/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah – spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5772915
Osnovni kapital: 3,026.500 SIT
Ustanovitelj: Hribar Drago, Šentvid pri

Stični, Velike Češnjice 19, vstop 28. 4. 1993,
vložek 3,026.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09899 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
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SERVIS TREBUŠAK, splošni servis prav-
nim in fizičnim osebam, d.o.o., Medvode,
sedež: Goričane 22, Medvode, pod vložno
št. 1/16181/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah – spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5590698
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Trebušak Alojz, Medvode,

Goričane 22, vstop 29. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09904 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ŠTIK, trgovsko, storitveno in obrtno pod-
jetje, d.o.o., Gaberje 3, Ivančna Gorica,
sedež: Gaberje 3, Ivančna Gorica, pod
vložno št. 1/24261/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5815789
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Marica in Kova-

čič Milan, oba iz Ivančne Gorice, Gaberje
3, vstopila 5. 6. 1993, vložila po 770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17634
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09910 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
Bo Ma Di, družba za gostinstvo in trgovi-
no z mešanim blagom, Borovnica, d.o.o.,
sedež: Breg 57, Borovnica, pod vložno št.
1/14038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5547016
Osnovni kapital: 1,525.160 SIT
Ustanovitelja: Brezovšček Dimitrij in

Brezovšček Marija, oba iz Borovnice, Breg
57, vstopila 15. 10. 1991, vložila po 762.580
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17637
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09976 z dne 14. 6. 1995 pri subjektu
vpisa AZ PRODUKT, podjetje za trgovi-
no in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Celovška 179, Ljubljana, pod vložno št.
1/04754/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5520878
Osnovni kapital: 1,582.800 SIT
Ustanovitelj: Ramujkić Fadilj, Ljublja-

na, Celovška 179, vstop 29. 1. 1993, vložek
1,582.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;

1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 7440
Ekonomska propaganda.

Rg-17639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10045 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
EFT, Storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ig 397, Ig, pod vložno št. 1/22829/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah – spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5781507
Osnovni kapital: 1,507.378 SIT
Ustanovitelja: Žerovnik Edvard in Že-

rovnik Frančišek, oba z Iga, Ig 397, vstopila
20. 4. 1993, vložila po 753.689 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10128 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa CAD studio, računalništvo in inže-
niring, d.o.o., Ljubljana, Gorazdova 19,
sedež: Gorazdova 19, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17802/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah – spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5606349
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žlajpah Dejan, Celje, Šer-

cerjeva 8, Knific Anton, Medvode, Rakov-
nik 26, in Ljubič Vladislav, Ljubljana, Žau-
cerjeva 19, vstopili 31. 3. 1992, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-17647
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10137 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
HOMAR, trgovsko, proizvodno in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Tomšičeva 17,
Kamnik, sedež: Tomšičeva 17, Kamnik,
pod vložno št. 1/17829/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5629128
Osnovni kapital: 1,697.000 SIT
Ustanovitelj: Homar Miroslav, Kamnik,

Tomšičeva 17, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,697.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17649
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10146 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa FRIGGOR, d.o.o., Proizvodnja, in-
ženiring, trgovina, storitve, uvoz-izvoz,
Ljubljana, Kašeljska 101a, sedež: Kašelj-
ska 101a, Ljubljana, pod vložno št.
1/16838/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5592232
Osnovni kapital: 1,521.332 SIT
Ustanovitelj: Koželj Janko, Ljubljana,

Polje, c. XVIII/5, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,521.332 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10150 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MOJA MALENKOST, Turistično, gostin-
sko in trgovsko podjetje, Moravče, d.o.o.,
sedež: Katarija – Grmače 31, Moravče,
pod vložno št. 1/20072/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5679974
Osnovni kapital: 1,715.300 SIT
Ustanoviteljica: Prelovšek Vera, Morav-

če, Katarija – Grmače št. 31, vstop 8. 10.
1992, vložek 1,715.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11724 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
A PARTNER, Agencija za zavarovalne
storitve in posredovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Brodarjev trg 3, sedež: Brodarjev trg
3, Ljubljana, pod vložno št. 1/24248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5787432
Osnovni kapital: 1,663.000 SIT
Ustanovitelja: Panza Frece Tea, Ljublja-

na, Brodarjev trg 3, in Oberžan Janko, Gra-
dac v Beli Krajini, Krasinec 1, vstopila 15.
6. 1993, vložila po 831.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 2211 Izda-
janje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
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dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 8042 Drugo izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Al-
ternativne oblike zdravljenja; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev d.n.

Rg-17657
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11761 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
SALES, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 26, sedež: Linhartova 26, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12140/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5504066
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Marn Jožef, Ljubljana, Lin-

hartova 26, vstop 3. 1. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17659
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11776 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa EMIL & EMIL – TRADE, zasebno
podjetje za trgovino, gostinstvo in turi-
zem ter druge storitvene dejavnosti,
d.o.o., Ljubljana, Majaronova 18, sedež:
Majaronova 18, Ljubljana, pod vložno št.
1/07881/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5782040
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Emil Železnikar st. in Emil

Železnikar ml. iz Ljubljane, Majaronova 18,
vstopila 22. 6. 1990, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11780 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KA-LES, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Rovte, Petko-
vec št. 8, Občina Logatec, sedež: Petkovec
8, Logatec, pod vložno št. 1/21501/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah – spre-
membo kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5729211
Firma: KA-LES, Podjetje za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o., Rovte
Osnovni kapital: 4,570.000 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Jana in Kavčič

Franc, oba iz Rovt, Petkovec 8, vstopila 28.
12. 1992, vložila po 2,285.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11843 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
PERSPEKTIVA, Družba za upravljanje,
pridobivanje, oddajanje in trženje nepre-
mičnin, d.o.o., sedež: Dunajska 22, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/24956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5824303
Firma:  PERSPEKTIVA,  Družba  za

upravljanje, pridobivanje, oddajanje in
trženje nepremičnin, d.o.o., Ljubljana,
Poljanska 31

Sedež: Ljubljana, Poljanska 31.

Rg-17662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11865 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SESKO, Podjetje za čiščenje, vzdr-
ževanje in organizacijo, d.o.o., Velika
Račna 41, Grosuplje, sedež: Velika Račna
41, Grosuplje, pod vložno št. 1/05091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5329574
Firma: SESKO, Podjetje za čiščenje,

vzdrževanje in organizacijo, d.o.o., Gro-
suplje

Osnovni kapital: 4,480.000 SIT
Ustanovitelj: Jašar Sezair, Grosuplje, Ve-

lika Račna 41, vstop 16. 1. 1990, vložek
4,480.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17663
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11877 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa KEBER, trgovina in kovinska ga-
lanterija, d.o.o., Ljubljana, Grajzerjeva
21A, Ljubljana-Polje, sedež: Grajzerjeva
21A, Ljubljana-Polje, pod vložno št.
1/04073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5326761
Firma: KEBER, trgovina in kovinska

galanterija, d.o.o., Ljubljana-Polje, Graj-
zerjeva 21A

Osnovni kapital: 2,356.971 SIT
Ustanovitelj: Keber Janez, Ljubljana-

Polje, Grajzerjeva 21A, vstop 15. 1. 1990,
vložek 2,356.971 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11884 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BLOW UP, podjetje za proizvod-
njo, inženiring, posredovanje in distribu-
cijo audio vizuelnih izdelkov, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Beblerjev trg 13, Ljubljana,
pod vložno št. 1/09513/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala ter spremembo družbeni-
kov, firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474736
Firma: BLOW UP, podjetje za proi-

zvodnjo, inženiring, posredovanje in di-
stribucijo audio vizuelnih izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Beblerjev trg 13

Osnovni kapital: 1,651.511 SIT
Ustanovitelji: Retelj Franc, Novo mesto,

Dolenje Kamrnce 59 in Malčič Stanko,
Ljubljana, Vrhovčeva ulica 8, vstopila 8.
10. 1990, vložila po 825.755,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Grom Nataša, iz-
stopila 10. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno z živilskimi proizvodi.

Družba odslej opravlja naslednjo dejav-
nost: snemanje filmov in avdio video izdel-
kov; tehnična obdelava filmov in avdio vi-
deo izdelkov; izposoja in distribucija fil-
mov in avdio video izdelkov; oblikovanje
in snemanje avdio video sporočil za marke-
tinške potrebe; inženiring na področju pri-
prave in tehnične realizacije filmskih in av-
dio video projektov; posredovanje uslug za
programske in računalniške storitve ter za-
gotavljanje prometa s pravicami intelektual-
ne lastnine; organiziranje in inženiring za
avdio video produkcijo in distribucijo avdio
video signala; pripravljanje, izdelava in di-
stribucija marketinških produktov in akcij;
trgovina z neživilskimi proizvodi, zlasti: pa-
pirna galanterija, avdio video izdelki in re-
promaterial ter računalniški programi in
oprema, foto material, avdio video in film-
ski izdelki in repromaterial, tonska oprema,
filmska oprema, knjige, revije in publikaci-
je, spominki z umetniško vrednostjo, proda-
ja slikarskih in kiparskih izdelkov ter repro-
dukcij, prodaja nakita in ostalega neživil-
skega blaga na debelo in drobno; prodaja
neživilskega blaga po sistemu leasing;
rent-a-car izposoja vozil; organiziranje
transporta in izvajanje transportnih uslug;
orgniziranje in izvedba promocij in sejem-
skih prireditev doma in v tujini; izvoz-
no-uvozne dejavnosti s polizdelki in izdelki
papirne galanterije; izvozno-uvozne dejav-
nosti na področju tehničnih uslug in kopro-
dukcij; zastopanje in predstavljanje tujih
produkcijskih hiš ter založniških hiš; izvoz-
no-uvozne dejavnosti nabave in prodaje fil-
mov, avdio video produktov in reklamnih
sporočil ter produktov papirne galanterije;
izvozno-uvozne dejavnosti nabave in pro-
daje repromateriala s filmskega in avdiovi-
zualnega področja; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi proizvodi.

Rg-17666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11909 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ESEA, inženiring za notranjo opre-
mo, d.o.o., Lož, sedež: Pod zidom 22, Sta-
ri trg pri Ložu, pod vložno št. 1/19740/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala ter spremem-
bo dejavnosti in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5665159
Osnovni kapital: 1,500.230,40 SIT
Ustanovitelja: Kandare Emil in Kandare

Lilijana, oba iz Starega trga pri Ložu, Pod
zidom 22, vstopila 23. 7. 1992, vložila po
750.115,20 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Kandare Lilijana, imenovana
23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: inženiring, predvsem prev-
zemanje in izvajanje inženiring poslov, kot
so opremljanje z notranjo opremo stavb, la-
dij in drugih objektov; posli organizacije in
posredovanja pri izvajanju inženiringa; de-
lo s kooperanti; proizvodnja pohištva iz lesa
in lesnih ter drugih alternativnih materia-
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lov; proizvodnja drugih končnih lesenih iz-
delkov; zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu, predvsem oblaganje oziroma izola-
cija podov, stopnišč in zidov; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; posredovanje, zastopanje
in komisijski posli na področju prometa bla-
ga in storitev; izdelava tehnične dokumen-
tacije, izvzemši gradbeno dokumentacijo;
ekonomske, finančne, organizacijske in teh-
nološke storitve, predvsem finančni inženi-
ring in posredovanje finančnih transakcij,
knjigovodske storitve in obdelava podatkov,
storitve prevajanja ter druge neimenovane
storitve; trgovina na debelo z neživilskimi
in živilskimi izdelki; trgovina na drobno z
neživilskimi in živilskimi izdelki; trgovina
v tranzitu; prodaja na terenu; organizacija
in izvedba kulturnih, športnih in zabavnih
prireditev; gostinske storitve; turistične sto-
ritve; proizvodnja: papirne galanterije in
embalaže, gradbene opreme in materiala,
lesenih, betonskih, plastičnih, kovinskih in
tekstilnih izdelkov in polizdelkov, vseh vrst
pohištva in delov pohištva, vseh vrst emba-
laže; uvoz in izvoz v zvezi z dejavnostjo
podjetja.

Rg-17668
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11936 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa SCORP, podjetje za trgovino, proi-
zvodnjo in storitve, d.o.o., Škofljica, se-
dež: Ulica 16. maja 6, Škofljica, pod vlož-
no št. 1/15978/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti in
prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5591309
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Zgonec Metka, Škoflji-

ca, Ul. 16. maja 6, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Zgonec Henrik, Škofljica, Ulica 16.
maja 6, imenovan 30. 5. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja tekstilne konfekcije.

Dejavnost družbe odslej je: trgovina na
debelo in drobno živilskih in neživilskih
proizvodov; posredovanje, zastopanje ter
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; izdelava, predelava in dodelava
raznovrstnih proizvodov iz kovin, lesa in
plastike v kooperacijskem sodelovanju z za-
sebnimi obrtniki; proizvodnja tekstilne kon-
fekcije.

Rg-17669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11941 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
ALARM, podjetje za proizvodnjo, pro-
dajo in servis, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 11, sedež: Brnčičeva 11, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02742/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah – spremembo osnov-
nega kapitala in spremembo skrajšane firme
s temile podatki:

Matična št.: 5299403
Skrajšana firma: ALARM, d.o.o., Ljub-

ljana

Osnovni kapital: 4,844.000 SIT
Ustanovitelji: Levec Viktor, Ljubljana,

Kvedrova 7, Kokalj Franc, Ljubljana, Lin-
hartova 90, Kozina Janez, Ljubljana, Ulica
v Kokovšek 10, vstopili 15. 12. 1989, vloži-
li po 1,614.666,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-17670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11949 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BENI COMMERCE, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja 50,
sedež: Cesta 4. maja 50, Cerknica, pod
vložno št. 1/18238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5637236
Osnovni kapital: 1,753.775 SIT
Ustanovitelj: Osmani Ramadan, Cerkni-

ca, Cesta 4. maja 50B, vstop 13. 4. 1992,
vložek 1,753.775 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se dopolni s: trgovino
z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo v tranzitu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ži-
vilskimi proizvodi na drobno; trgovina z ži-
vilskimi proizvodi na debelo; trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na debe-
lo v tranzitu; uvoz in izvoz živilskih proizvo-
dov; uvoz in izvoz neživilskih proizvodov.

Rg-17671
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11964 z dne 29. 5. 1995 pri subjektu
vpisa GORLES, d.o.o., Proizvodnja in
trgovina, Bukovica 23, Ribnica, sedež: Bu-
kovica 23, Ribnica, pod vložno št.
1/23171/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5844673
Osnovni kapital: 2,069.137 SIT
Ustanovitelj: Gornik Bojan, Ribnica, Bu-

kovica 23, vstop 15. 4. 1993, vložek
2,069.137 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11970 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa CAMERA, Design, marketing, ma-
nagement, d.o.o., Ljubljana, sedež: Cesta
XV. divizije 182, Ljubljana, pod vložno št.
1/04711/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah – spremembo osnovnega kapitala,
spremembo sedeža in skrajšano firmo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5341027
Skrajšana firma: CAMERA, d.o.o., Lju-

bljana
Sedež: Ljubljana, Ob dolenjski želez-

nici 178
Osnovni kapital: 1,856.794 SIT
Ustanovitelj: Plestenjak Janez, Ljublja-

na, Ob dolenjski železnici 178, vstop 11. 1.

1990, vložek 1,856.794 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12703 z dne 31. 5. 1995 pri subjektu
vpisa DELTEX, d.o.o., proizvodnja in tr-
govina s tekstilnimi proizvodi, Vrhnika,
Na klisu 24, sedež: Na klisu 24, Vrhnika,
pod vložno št. 1/05743/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala, spremembo firme, skraj-
šane firme in sedeža družbe s temile podat-
ki:

Matična št.: 5667348
Firma: DELTEX, d.o.o., proizvodnja in

trgovina s tekstilnimi izdelki, Vrhnika,
Stara cesta 7

Skrajšana firma: DELTEX, d.o.o., Vrh-
nika, Stara cesta 7

Sedež: Vrhnika, Stara cesta 7
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Leb Dušan, Vrhnika, Na

klisu 24, vstop 14. 2. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13679 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu vpisa
MODIMEX, Trgovina, gostinstvo, turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dolenjska
cesta 244, Ljubljana, pod vložno št.
1/22690/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5752183
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Simendić Mirjam, Ljubljana, Tru-
barjeva c. 46, imenovana 29. 7. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-17682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14759 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
SANOLABOR, izvoz-uvoz, p.o., Podjetje
za promet z medicinskimi instrumenti,
aparati, opremo za bolnice, laboratorije
in lekarne, sedež: Cigaletova 9, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00291/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5000823
Sedež: Ljubljana, Leskoškova 4.

Rg-17683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14867 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa LIFT – SERVIS, podjetje za ser-
visiranje v dvigalogradnji, d.o.o., Šlan-
drova 2, Ljubljana-Črnuče, sedež: Šlan-
drova 2, Ljubljana-Črnuče, pod vložno št.
1/13924/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5539536
Ustanovitelji: LIFTING, d.o.o., Ljublja-

na, izstopil 10. 9. 1994; Bostič Dušan, Ljub-
ljana, Komanova 19, Erzar Andrej, Ljublja-
na, Dolenjska c. 120, Boh Slavko, Ljublja-
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na, Presetnikova ul. 3, in Pirjevec Mitja,
Portorož, Lepa cesta 15, vložili po 696.420
SIT, ter Žilnik Miran, Domžale, Ljubljan-
ska 80, Fortuna Jože, Ljubljana, Galjevica
51b, Jurjevec Jože, Vače 70, in Istenič Edo,
Rakek, Vodovodna pot 5, vložili po 270.830
SIT – vstopili 10. 9. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-17688
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17020 z dne 9. 6. 1995 pod št. vložka
1/05204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, zastopnikov in sedeža ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366585
Firma: STUDIO 37 – ADVERTISING

AND PRODUCTION, Podjetje za stori-
tve s področja filma, videa, televizijskih
in audio komunikacij, oblikovanje, foto-
grafije, glasbe…, d.o.o.

Skrajšana firma: STUDIO 37 – AD-
VERTISING AND PRODUCTION, d.o.o.

Sedež: Ljubljana, Rimska cesta 24
Ustanovitelji: Korenc Jurij, Ljubljana,

Ul. M. Borštnikove 6, vstopil 1. 12. 1989,
vložil 2,928.867 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Košak Jurij in Kovič Janez, izsto-
pila 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
renc Jurij, razrešen 12. 12. 1994 kot zastop-
nik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnika Košak Ju-
rij in Kovič Janez, razrešena 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6110 Pomorski promet; 6420 Telekomuni-
kacije; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska de-
javnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in videodejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-

nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 923 Druge razvedril-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92621 Dejavnost
marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-17689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17399 z dne 8. 6. 1995 pri subjektu vpisa
B.B.Y., Podjetje za ekonomske, organiza-
cijske in tehnične storitve, d.o.o., sedež:
Rožna dolina, Cesta XII/11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/24180/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala in spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5811597
Sedež: Ljubljana, Rimska cesta 24
Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelj: Korenc Jurij, Ljubljana,

Rožna dolina, Cesta XII/11, vstop 24. 10.
1994, vložek 1,554.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02310 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpisa
BERTOCCHI, Podjetje za montažo in
servisiranje dvigal, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Njegoševa 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/09624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5434548
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Silva-

no Bertocchi, Lucia Brasi 27, Berg, Albano
San Alessandro, Vioa, razrešen 3. 5. 1995
kot direktor in imenovan za namestnika di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev;
direktor Jamnik Bojan, Ljubljana, Stražar-
jeva 10, imenovan 3. 5. 1995 zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-17697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02428 z dne 9. 6. 1995 pod št. vložka
1/26400/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5902894
Firma: TALES – Lovšin & ostali, stori-

tve in svetovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TALES – Lovšin &

ostali, d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zadružna 1
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanovitelja: Lovšin Darja in Lovšin

Peter, oba iz Ljubljane, Celovška 185, vsto-
pila 3. 5. 1995, vložila po 2.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lovšin Darja, imenovana 3. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;

2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2465 Proizvod-
nja neposnetih nosilcev zapisa; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraters-
tvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti. d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3832
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, je s sklepom št. Srg 570/94 z dne
8. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnika in
ustanovitelja na registrskem vložku št.
1/21184/00 s temile podatki:

Firma: STOTERA, Vzdrževanje objek-
tov, knjigovodske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ane Ziherlove 2, Ljubljana
Osnovni kapital družbe se poveča na

1,500.000 SIT
V družbo vstopi nov ustanovitelj Marjan

Vesenjak.
Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-

daj glasijo: vzdrževanje, čiščenje in uprav-
ljanje stanovanjskih in poslovnih objektov;
urejanje zelenic in okolice; knjigovodske
storitve in obdelava podatkov; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina
na debelo in drobno z mešanim blagom;
trgovina z vozili, deli in priborom na debelo
in drobno; komisijske, agencijske, zastop-
niške, konsignacijske in posredniške stori-
tve v prometu blaga in storitev doma in v
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tujini; prodaja živilskega in neživilskega
blaga vseh trgovskih strok zunaj prodajaln,
prodaja po pošti, na premičnih stojnicah,
prodaja od vrat do vrat, kataloška prodaja,
prodaja iz skladišča, prodaja s prodajnimi
avtomati in potujoča prodajalna; opravlja-
nje vseh vrst trgovinskih storitev; nizka
gradnja in hidrogradnja; visoka gradnja; in-
stalacijska in završna dela v gradbeništvu;
projektiranje gradbenih objektov; drugo pro-
jektiranje: izdelava tehnične dokumentaci-
je, projektiranje; menjalniški posli; zastav-
ljalnica; finančni inženiring; finančno, davč-
no in komercialno svetovanje; gostinstvo;
izdelava in popravilo kovinskih izdelkov;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prome-
tu; prevoz potnikov s taksi avtomobili; rent
a car; osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom.

Družbo bosta odslej zastopala neomeje-
no Dajra Vesenjak in Marjan Vesenjak. Dar-
ja Vesenjak kot direktor, Marjan Vesenjak
pa kot pomočnika direktorja z enakimi
pooblastili.

Rg-3833
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, je s sklepom št. Srg 94/07418 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa IN-
STINKT, d.o.o., trgovina, inženiring, sto-
ritve, Leninov trg 16, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/19994/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, deleža in naslov usta-
novitelja s temile podatki:

Matična št.: 5672376
Firma: INSTINKT, d.o.o., trgovina, in-

ženiring, storitve, Ljubljana, Celovška
264

Skrajšana firma: INSTINKT, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 1,535.600 SIT
Ustanoviteljica: Malbaša Gajić Mara,

Ljubljana, Preglov trg 12, vstop 23. 9. 1992,
vložek 1,535.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

MARIBOR

Rg-18647
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01475 z
dne 17. 8. 1994 pod št. vložka 1/09248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z neomejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5850681
Firma: ARIES-KESIČ in družbeniki,

glasbena produkcija, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ARIES-KESIČ  in

družbeniki, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Frankolovska 17
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelja: Kesić Zoran, Berlin,

Nemčija, Malplaquetstrasse 20, vstop 24.
3. 1994, vložek 15.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Jalovčić
Alida, Berlin, Nemčija, Schudomastrasse
50, vstop 24. 3. 1994, vložek 15.000 SIT,

odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kesić Zoran, imenovan 24. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki; uvoz in
izvoz neživilskih izdelkov; trgovinske sto-
ritve: zastopniške, posredniške in agencij-
ske; uvoz in izvoz trgovinskih storitev: za-
stopniških, posredniških in agencijskih; za-
ložniška dejavnost: izdajanje avdio produk-
cij, video produkcij, grafičnih produkcij ter
knjig in časopisov; glasbeni consulting; or-
ganiziranje glasbenih koncertov in priredi-
tev.

Rg-18648
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03703 z
dne 4. 8. 1994 pri subjektu vpisa SILVIS,
uvoz-izvoz, storitve, d.o.o. pod vložno št.
1/06370/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti ter oseb, poob-
laščenih za zastopanje, spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5856361
Firma: AVTOIDEAL, uvoz-izvoz, sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOIDEAL, d.o.o.
Sedež: Maribor, Jadranska 27
Osnovni kapital: 2,003.136 SIT
Ustanoviteljica: Škrubej Silvija, izstop

22. 6. 1994; Leljak Darja, Maribor, Cafova
5, vstop 22. 6. 1994, vložek 2,003.136 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Škrubej Silvija, razrešena 22. 6.
1994; direktorica Leljak Darja, imenovana
22. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni, tako da
odslej glasi: G/50.102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; G/50.103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; G/50.302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; G/50.303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; H/55.23
Druge nastanitve za krajši čas; H/55.30 Go-
stinske storitve prehrane; H/55.40 Točenje
pijač, napitkov (bari); I/63.30 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; J/65.21
Finančni zakup (leasing); J/65.23 Drugo fi-
nančno posredništvo d.n.; K/74.40 Ekonom-
ska propaganda; K/74.83 Tajniška dela in
prevajanje; K/74.84 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-18650
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02825 z dne 20. 2. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO-DEKORD, trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo,
d.o.o., Jezdarska ulica 5, Maribor, pod
vložno št. 1/03523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5468116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potrč Darko, Maribor, Jez-

darska ulica 5, vstop 12. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18654
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06790 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ALEGRO, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ruperče 2/a, Per-
nica, pod vložno št. 1/08349/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5766273
Osnovni kapital: 1,516.500 SIT
Ustanoviteljica: Pečar Apolonija, Perni-

ca, Ruperče 2/a, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,516.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18661
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02843 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa AGROLINE, kmetijsko
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Spodnja nova vas 35, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/05101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5689503
Firma:  AGROLINE,  kmetijsko  pro-

izvodnja in trgovska družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.255 SIT
Ustanovitelj: Fajs Bojan, Slovenska Bi-

strica, Spodnja nova vas 35, vstop 11. 2.
1992, vložek 1,508.255 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18662
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01751 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  AGROSHOP,  kmetijsko,
trgovinsko n proizvodno podjetje, d.o.o.,
Mariborska cesta 2, Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/04088/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5505542
Firma: AGROSHOP SANDE & CO.,

kmetijsko, trgovinsko in proizvodno pod-
jetje, d.n.o.

Skrajšana firma: AGROSHOP SANDE,
d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 302.000 SIT
Ustanovitelja: Sande Andrej, vložek

300.000 SIT in Sande Vladimira, vložek
2.000 SIT, oba Selnica ob Dravi, Maribor-
ska cesta 2, vstopila 16. 5. 1994, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Sande Vladimira, imenovana 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Sande Andrej, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18664
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02373 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa AT REBERNAK, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Lackova 93, Maribor, pod vložno št.
1/07793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
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Matična št.: 5724511
Osnovni kapital: 1,506.010 SIT
Ustanoviteljica: Rebernak Anica, Mari-

bor, Kardeljeva 57, vstop 16. 3. 1993, vlo-
žek 1,506.010 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18667
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00406 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMOBILI BAOTIĆ,
d.o.o., Vita Kraigherja 1, Maribor, pod
vložno št. 1/08805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5789583
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 33/b
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5114 Posredništvo pri proda-
ji 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina 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; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-

govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7301 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati: revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati: arbitraže in posre-
dovanje v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-18668
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/05607 z dne 22. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ALL-PRODUKT, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Na gaj 19, Kamnica,
pod vložno št. 1/07563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5713633
Osnovni kapital: 2,628.670 SIT
Ustanovitelj: Gajšek Janez, Kamnica, Na

gaj 19, vstop 15. 1. 1993, vložek 2,628.670
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1995: 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 kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;

2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati naslednje: arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-18669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05049 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AKUS, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Vrazova 6, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenika, de-
javnosti, zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5626447
Sedež: Maribor, V zavoju 10
Osnovni kapital: 1,521.605 SIT
Ustanovitelj: Zemljič Marijan, Maribor,

V zavoju 10, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,521.605 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Zoran, izstop 14. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zoran Golob, razrešen 14. 12. 1994;
direktor Marijan Zemljič, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Brišejo se naslednje dejavnosti: izdelava
akumulatorjev, akumulatorskih, kovinskih
in plastičnih izdelkov; predelava akumula-
torjev – prodaja predmetov iz svinca, izlo-
čanje svinca iz akumulatorskega odpada
ipd.; servisiranje, plasiranje in vzdrževanje
akumulatorjev in baterij ter prodaja baterij
kot rezervne dele.

Dosedanja dejavnost se dopolni z na-
slednjimi dejavnostmi: proizvodnja in ob-
delava kovinskih in nekovinskih izdelkov;
servisiranje, plasiranje in vzdrževanje avto-
mobilov in avtomobilskih delov.

Dejavnost odslej glasi: proizvodnja in
obdelava kovinskih, nekovinskih izdelkov;
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trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi proizvodi; storitve: servisi-
ranje, plasiranje in vzdrževanje avtomobi-
lov in avtomobilskih delov, komercialni
posli v blagovnem prometu, gostinstvo, na-
stanitve in nudenje gostinskih uslug, trans-
port: prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; zunanjetrgovinska dejavnost:
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proi-
zvodov, posredovanje v prometu blaga in
storitev s tujino, transport: prevoz blaga in
potnikov v mednarodnem cestnem prome-
tu.

Rg-18672
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04075 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa STREHA, podjetje za proi-
zvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., To-
varniška ulica 2, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/03137/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5437261
Firma: ALUMIX, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALUMIX, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Kajuhova

87
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelji: Štern Anton in Štern Bar-

bara, oba izstopila 12. 9. 1994; Smolar Ru-
dolf, Slovenska Bistrica, Ulica Borisa Kraig-
herja 43, vstop 12. 9. 1994, vložek 781.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kidrič
Zvonko, Zgornja Lužnica, Gladomes 40,
vstop 12. 9. 1994, vložek 719.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štern Anton, razrešen 22. 9. 1994; direk-
tor Smolar Rudolf, imenovan 22. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ki-
drič Zvonko, imenovan 22. 9. 1994, Zgor-
nja Ložnica, Gladomes 40.

Dejavnost se razširi na: razmnoževanje
dokumentacije; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; arhiviranje dokumentov
in gradiv; razne komunalne storitve; oprem-
ljanje prostorov z umetniškimi slikami in
skulpturami; vzdrževanje in servisiranje ga-
silskih tehničnih sredstev; izobraževanje s
področja požarne varnosti; gospodarjenje s
počitniškimi kapacitetami pravnih in fizič-
nih oseb in organiziranje letovanj; opravlja-
nje organizacijskih storitev v zvezi s pogre-
bi.

Dejavnost odslej glasi: proizvodnja: ko-
vinskih, stavbnih in drugih konstrukcij, bla-
ga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov, litih, kovanih in stiskanih izdel-
kov, lesenih stavbnih elementov, zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; trgovina: z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na drob-
no, z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo, zunanja trgovina z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi; storitve: druge gostin-
ske storitve, moške in ženske frizerske sto-
ritve, kozmetične in podobne storitve, dru-
ge osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; kooperacija; akviziterska
prodaja; komisijska prodaja; razmnoževa-

nje dokumentacije; prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu; arhiviranje doku-
mentov in gradiv; razne komunalne stori-
tve; opremljanje prostorov z umetniškimi
slikami in skulpturami; vzdrževanje in ser-
visiranje gasilskih tehničnih sredstev; izo-
braževanje s področja požarne varnosti; gos-
podarjenje s počitniškimi kapacitetami prav-
nih in fizičnih oseb in organiziranje leto-
vanj; opravljanje organizacijskih storitev z
zvezi s pogrebi.

Rg-18673
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02257 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ARHITEKTURNI ATE-
LJE, podjetje za arhitekturo, urbanizem
in trgovino, d.o.o., Dupleška cesta 21, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02252/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5395585
Firma:   ARHITEKTURNI   ATELJE,

družba za arhitekturo, urbanizem in tr-
govino, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,741.200 SIT
Ustanovitelja: Reichenberg Bogdan, Ma-

ribor, Dupleška cesta 21, vstop 25. 4. 1990,
vložek 1,160.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Žnidaršič Ivo, imenovan 26. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18677
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02505 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ABRAGO, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pru-
šnikova 3/a, Maribor, pod vložno št.
1/07489/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5709474
Osnovni kapital: 2,093.000 SIT
Ustanovitelj: Lukič Milivoj, Maribor,

Žmavčeva 2a, vstop 6. 11. 1992, vložek
2,093.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18875
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05048 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa D & J, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., V zavoju 8/a, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05166/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5587409
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelja: Sajevic Božidar in Saje-

vic Jasna, oba iz Maribora, V zavoju 8/a,
vstopila 6. 12. 1991, vložila po 770.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sajevic Božidar, imenovan 6. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Sajevic Jasna, imenovana 13. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-18876
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00314 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DELIKOMAT, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Tržaška cesta
53, Maribor, pod vložno št. 1/09346/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5871450
Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1995: 5511

Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
5522 Storitve kampov.

Rg-18877
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05202 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DIATE DIAMANT-TEH-
NIKA, podjetje za proizvodnjo, storit-
ve in trgovino, d.o.o., Vilenska cesta 31,
Orehova vas-Slivnica, pod vložno št.
1/01359/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5336929
Osnovni kapital: 6,138.218,70 SIT
Ustanovitelji: Iršič Marija, Iršič Joško in

Iršič Sergej, vsi Orehova vas-Slivnica, Vi-
lenska cesta 31, vstopili 31. 1. 1990, vložili
po 2,046.072,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-18879
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00981 z
dne 21. 9. 1994 pri subjektu vpisa D-ING,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., pod vložno št. 1/05960/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, firme in osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5856981
Firma: D-ING, d.o.o., podjetje za proi-

zvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: D-ING, d.o.o.
Sedež: Maribor, Vodole 9b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Dremelj Alenka, Mari-

bor, Ul. Heroja Šlandra 25, vstop 21. 3.
1991, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Reiter Hass Tatjana, Maribor,
Vodole 9b, vstop 22. 4. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dremelj Alenka, imenovana 21. 3.
1991, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Reiter Hass Tatjana, imenovana 22.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18881
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05916 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DEUTSCH, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Spodnji trg 1, Lo-
vrenc na Pohorju, pod vložno št.
1/08986/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871239
Firma: DEUTSCH in drugi, trgovina

in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DEUTSCH, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Deutsch Vlado, Gornja

Radgona, Partizanska cesta 4 in Deutsch
Matias Jani, Zagreb, R Hrvaška, Gunduliče-
va 28, oba vstopila 28. 12. 1994, vložila po
76.650 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Deutsch Vlado, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18882
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05749 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DOST, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Pirnatova 62, Pe-
kre-Limbuš, pod vložno št. 1/02228/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5380693
Firma: DOST, trgovina in proizvodnja,

d.o.o.
Osnovni kapital: 4,174.316 SIT
Ustanovitelj: Dominikovič Stipan, Pe-

kre-Limbuš, Pirnatova 65, vstop 30. 1. 1990,
vložek 4,174.316 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dominkovič Stipan, imenovan 30. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Dominkovič Lea, imenovana 29. 12.
1994, Pekre-Limbuš, Pirnatova 65, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-18884
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06359 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DIANTHUS, darilno-cvet-
lični bazar, d.o.o., Spodnje Dobrenje 51/a,
Pesnica, pod vložno št. 1/07785/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa zastop-
nika, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5732743
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelja: Vute Blanka, Maribor,

Kmetijska 1/b, vstop 25. 1. 1993, vložek
950.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dragojevič Dejan, Maribor, Partizanska 49,
vstop 25. 1. 1993, vložek 950.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vute Blanka, imenovana 25. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Dragojevič Dejan, imenovan 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5233 Trgovina na drob-

no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52482 Dejavnost cvetličarn; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.

Rg-18885
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04939 z dne 15. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09433/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5883482
Firma: DONALD INTERNATIONAL,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Knafelčeva 31
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glibota Anton, Maribor, Na

soseski 8, vstop 22. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glibota Anton, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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, 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; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no 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 in la-
ki; 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 malimi 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272

Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Taksi; 6024 Cestni to-
vorni prevoz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posre-
dovanje; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Agencije za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 592 Št. 10 – 19. II. 1996

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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7210 Svetovanje o računalniški
strojni opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s
programsko opremo; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane z bazami
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niške opreme; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-18886
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02328 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DEPS, računalništvo, d.o.o.,
Ruške čete 5, Ruše, pod vložno št.
1/04487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5538114
Osnovni kapital: 1,581.414 SIT
Ustanovitelj: Prajnc Miran, Ruše, Ruške

čete 5, vstop 25. 11. 1991, vložek 1,581.414
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18887
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04023 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DEPS, računalništvo, d.o.o.,
Ruške čete 5, Ruše, pod vložno št.
1/04487/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5538114
Firma: DEPS, sistemi za zaščito nara-

ve, d.o.o.
Dejavnost se razširi na: ekološke meri-

tve; ekološki inženiring; projektiranje grad-
benih del.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi; iz-
delava programske opreme; vzdrževanje
programske opreme; posodobitve računal-
niških sistemov; svetovanje – inženiring; šo-
lanje; ekološke meritve; ekološki inženiring;
projektiranje gradbenih del.

Rg-18889
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02453 z
dne 27. 9. 1994 pod št. vložka 1/00632/00

vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev domače podružnice s temile podatki:

Firma: DELAVSKA UNIVERZA LE-
NART, p.o., Podružnica: MATIČNA
KNJIŽNICA LENART

Skrajšana firma: MATIČNA KNJIŽ-
NICA LENART

Pravno org. oblika: podružnica
Sedež: Lenart, Nikova ul. 9
Ustanovitelj: Ljudska Univerza Lenart,

p.o., Lenart, Nikova 9, vstop 1. 7. 1993.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zor-

ko Breda, imenovana 1. 7. 1993, Lenart,
Trg osvoboditve 14, zastopa organizacijsko
enoto kot vodja knjižnice, brez omejitev.

Rg-18890
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01167 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa DUROX,
proizvodno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o. pod vložno št. 1/01951/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5442761
Osnovni kapital: 2,067.000 SIT
Ustanoviteljica: Šoster Vesna, Maribor,

Štantetova 28, vstop 12. 12. 1990, vložek
2,067.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18893
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02693 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VIKEMA, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ho-
tinja vas 130, Orehova vas, pod vložno št.
1/05320/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5587913
Osnovni kapital: 1,789.662 SIT
Ustanovitelj: Keršič Miran, Orehova vas,

Hotinja vas 130, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,789.662 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18895
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00523 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa RAPO, proizvodnja, trgo-
vina, računalništvo, d.o.o., Ulica Heroja
Tomšiča 5, Maribor, pod vložno št.
1/04585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5547563
Sedež: Maribor, Ulica heroja Bračiča

12
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1995: 3002

Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti.

Rg-18898
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00221 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RISAGO, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Kozjak nad Pe-
snico 19/c, Zgornja Kungota, pod vložno
št. 1/07564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5713641
Osnovni kapital: 1,742.679 SIT
Ustanovitelja: Kopič Boris, Maribor,

Smetanova 68/a in Kopič Zmago, Zgornja
Kungota, Kozjak nad Pesnico 19/c, oba vsto-
pila 11. 2. 1993, vložila po 871.339,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kopič Zmago, imenovan 11. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ko-
pič Boris, imenovan 30. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-18903
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/00961 z dne 12. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROTIS, časopisno, založniško,
grafično in trgovsko podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/03545/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva firme,
sedeža, osnovne vloge, dejavnosti in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5512140
Firma:  ROTIS,  založniško,  tiskarsko

podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Lahova 38
Osnovni kapital: 1,517.300 SIT
Ustanovitelja: Roj Miran in Roj Melita,

oba iz Maribora, Betnavska cesta 129, vsto-
pila 11. 12. 1990, vložila po 758.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Roj Miran, imenovan 11. 12. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev; direktorica Roj
Melita, imenovana 20. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: tiskarske stori-
tve; nakup in prodaja na veliko in malo
naslednjih izdelkov: vseh vrst papirja, iz-
delkov iz papirja, knjig, časopisov in drugih
proizvodov grafične industrije.

Dejavnost odslej v celoti glasi: založniš-
ka dejavnost: izdajanje, založništvo, proda-
ja in distribucija vseh vrst publikacij, časo-
pisov, revij, knjig, brošur, tiskovin, učbeni-
kov, koledarjev ter drugih podobnih del, ki
se razmnožujejo s tiskanjem ali na drug po-
doben način; tiskarske storitve; storitve: ce-
lotna storitev ali posamezne faze, npr. ure-
janje in pisanje tekstov, lektoriranje, preva-
janje, oblikovanje, fotografija; nakup in pro-
daja na veliko in malo naslednjih izdelkov:
vseh vrst papirja, izdelkov iz papirja, knjig,
časopisov in drugih proizvodov grafične in-
dustrije; kooperacijsko sodelovanje z obrt-
niki; organizacija in poslovanje knjižničar-
skih klubov, organizacija razstav; prevoz za
lastne potrebe in potrebe strank; uvoz in
izvoz neživilskih proizvodov.

Rg-18910
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02662 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ROBIČ, servisno, montaž-
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no in trgovsko podjetje, d.o.o., Hotinja
vas 44b, Orehova vas, pod vložno št.
1/05302/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5615437
Sedež: Orehova vas, Ob železnici 11
Osnovni kapital: 1,540.206 SIT
Ustanovitelj: Robič Martin, Orehova vas,

Ob železnici 11, vstop 13. 2. 1992, vložek
1,540.206 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Robič Martin, imenovan 13. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Robič Anica, imenovana 23. 5. 1994, Ore-
hova vas, Ob železnici 11.

Rg-18911
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01978 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ROTAL, trgovsko in proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Gradiška 462, Pe-
snica, pod vložno št. 1/08119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5756430
Osnovni kapital: 1,506.724,40 SIT
Ustanovitelji: M PLUS, podjetje za trže-

nje, d.o.o., Maribor, Jezdarska 22, vstop
15. 3. 1993, vložek 452.017,32 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Purnat Samo, Mari-
bor, Borštnikova ulica 71, vstop 15. 3. 1993,
vložek 452.017,32 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vastl Robert, Pesnica pri Maribo-
ru, Gradiška 462, vstop 15. 3. 1993, vložek
150.672,44 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podlesnik Miran, Maribor, Borova vas
12, vstop 16. 3. 1993, vložek 452.017,32
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Purnat Samo, imenovan 15. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Vastl Robert, imenovan 18. 5. 1994; proku-
rist Podlesnik Miran, imenovan 18. 5. 1994.

Rg-18912
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02233 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa REMODA, modna konfek-
cija, d.o.o., Smetanova ulica 31, Maribor,
pod vložno št. 1/02458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in tipa zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5383722
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Repolusk Robert, Maribor,

Krekova ulica 14, vstop 31. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Repolusk Robert, imenovan 31. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Repolusk Erna, imenovana 25. 5. 1994, Ma-
ribor, Krekova ulica 14.

Rg-18913
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02234 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa REMODA, modna konfek-

cija, d.o.o., Smetanova ulica 31, Maribor,
pod vložno št. 1/02458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5383722
Ustanovitelj: Repolusk Robert, Maribor,

Krekova ulica 14, vstop 31. 1. 1990, vložek
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Re-
polusk Erna, izstop 25. 5. 1994.

Rg-18916
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05323 z dne 28. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RENESANSA, trgovsko,
zastopniško in posredniško podjetje,
d.o.o., Prvomajska 35, Maribor, pod vlož-
no št. 1/05258/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5596645
Osnovni kapital: 1,501.600 SIT
Ustanovitelja: Kaučič Andrej in Kaučič

Andreja, oba iz Maribora, Smetanova 80,
vstopila 5. 2. 1992, vložila po 750.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Kaučič Andreja, imenovana 28. 11.
1994; direktor Kaučič Andrej, imenovan
10. 4. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18841
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04172 z
dne 28. 11. 1994 pod št. vložka 1/09348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z neomejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5867827
Firma: DEKAMERON Zernko Ivan &

Co., trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: DEKAMERON Zern-

ko Ivan & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesnica

pri Mariboru št. 53
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelja: Zernko Ivan in Vičič Li-

dija, oba Pesnica pri Mariboru, Pesnica pri
Mariboru št. 53, vstopila 8. 9. 1994, vložila
po 20.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Zernko Ivan, imenovan 8. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Vičič Lidija, imenovana 8. 9. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 11. 1994:
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, Tv aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 6024 Cestni tovorni prevoz.

Rg-18843
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 184/94 z dne
15. 2. 1995 v registrskem vložku 1/3046-00
vpisalo pri družbi z omejeno odgovornostjo
DE MARK, proizvodnja tekstilnih izdel-
kov in trgovina d.o.o., Skoke, Ravna ul. 3,
Miklavž

 Štefko Branič, ki odslej zastopa podjet-
je kot direktorica brez omejitev, skupaj z že
vpisanim direktorjem Marjanom Braničem
in sicer posamično.

Rg-18846
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom Srg 2927/93 z dne
28. 1. 1994 v reg. vl. 1/8691-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Trgovsko
in storitveno podjetje DIGAMA d.o.o.,
Maribor, Glavni trg 17

pristopitev družbenika: Dušan Doroje-
vič, Strossmayerjeva 32, Maribor, ki zasto-
pa podjetje kot družbenik brez omejitev.

Rg-18849
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg 188/94 z dne
24. 2. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/6469-00,
pri družbi z omejeno odgovornostjo DAVA,
storitveno, proizvodno in trgovsko pod-
jetje d.o.o., Selnica ob Dravi, vpisalo

pristop družbenice Taferner Silve, Kele-
minova 22, Maribor;

razširitev dejavnosti na: prevoz oseb v
cestnem prometu;

oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-
ferner Silva, prokuristka, ki zastopa družbo
z enakimi pooblastili kot direktor in sicer
vsak posamično.

Rg-18850
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01056 z
dne 16. 6. 1994 pod št. vložka 1/07446/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5789958
Firma: DOMING, obrtno, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidar Igor, Maribor, Re-

zijska 6, vstop 9. 4. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18857
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00935 z
dne 17. 6. 1994 pod št. vložka 1/08691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5783712
Firma: DIGAMA, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIGAMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.908 SIT
Ustanovitelja: Švaljek Gorazd, Maribor,

Veluščkova 1/c, vstop 7. 7. 1993, vložek
751.954 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dorojevič Dušan, Maribor, Strossmayerje-
va 32, vstop 21. 10. 1993, vložek 751.954
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-18862
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04862 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DEKADA, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Na Jelovcu 62,
Kamnica pod vložno št. 1/03647/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5471460
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Osterc Franc, Kamnica,

Na Jelovcu 62 in Dasko Rudolf, Maribor,
Cesta zmage 92, oba vstopila 7. 1. 1991,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Osterc Franc, imenovan 11. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Dasko
Rudolf, imenovan 11. 4. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-18863
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/05947 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa DEMURA, poslovne storitve, kmetijs-
tvo in trgovina, d.o.o., Pod vinogradi 31/f,
Maribor, pod vložno št. 1/07803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733642
Firma: DEMURA, trgovina in storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Valantič Petra, Maribor,

Tomšičeva 40, vstop 3. 3. 1993, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dedič Murat, Maribor, Pod vinogradi 31/f,
vstop 23. 12. 1994, vložek 1,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Dedič Murat, imenovan 23. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Valantič Petra, imenovana 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-

lo s surovim tobakom; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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 porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papir-
jem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Trgo-
vina na drobno s časopisi, revijami; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bi-
žuterijo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravljati
trgovino na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, razen prodaje orožja in streliva.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-18865
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06127 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DAJA, podjetje za informi-

ranje, d.o.o., Široka ulica 15, Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/07499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5708001
Osnovni kapital: 1,529.500 SIT
Ustanovitelj: Kurbus Janez, Selnica ob

Dravi, Široka ulica 1, vstop 14. 10. 1991,
vložek 1,529.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18866
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00978 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa DATAX, trgovina in zasto-
panje, d.o.o., pod vložno št. 1/08776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5791308
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Černec Alfred, Maribor,

Ob železnici 6, vstop 30. 6. 1993, vložek
1,153.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Černec Anica, Maribor, Ob železnici 6,
vstop 7. 9. 1993, vložek 346.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-18867
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02166 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa DETEX, trgovina na veliko
in drobno, d.o.o., pod vložno št. 1/02732/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5402816
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Orthaber Branko, Maribor,

Ulica Veljka Vlahoviča 57, vstop 3. 9. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18868
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01899 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa DREN, trgovina, proizvod-
nja in prevozništvo, d.o.o., Morje 30,
Fram, pod vložno št. 1/04126/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5587662
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nikolič Peter in Nikolič

Magdalena, oba Fram, Morje 30, vstop 12.
2. 1990, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-18869
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05155 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa D. KONRAD-ELEK-
TRONIK, trgovina in storitve, d.o.o., Pre-
žihova  5/a,  Lenart,  pod  vložno  št.
1/07552/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
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Matična št.: 5714524
Osnovni kapital: 1,756.325 SIT
Ustanovitelj: Konrad Davorin, Lenart,

Prežihova 5/a, vstop 28. 1. 1993, vložek
1,756.325 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18870
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04066 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DAPI, mizarstvo in trgovi-
na, d.o.o., Mladinska 17, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/08585/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5779162
Osnovni kapital: 1,756.258 SIT
Ustanovitelj: Pivec Darko, Miklavž na

Dravskem polju, Mladinska 17, vstop 10. 6.
1993, vložek 1,756.258 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18871
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02633 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DFS ELEKTRONIKA, tr-
govina, servis računalništva in industrij-
ske elektronike, d.o.o., Ulica heroja Šlan-
dra 11, Maribor, pod vložno št. 1/07473/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5731518
Osnovni kapital: 1,759.333 SIT
Ustanovitelja: Dasko Rudolf, Ptuj, Volk-

merjeva cesta 5, vstop 3. 12. 1992, vložek
1,319.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
F + S Computerperipherie Dasko &
Schmucker, G.m.b.H., Unterhaching, Nem-
čija, Robert Koch Strasse 68, vstop 3. 12.
1992, vložek 439.833 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18874
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00278 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DADAS, poslovni sistem,
d.d., Partizanska cesta 13/a, Maribor, pod
vložno št. 1/09451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5317002
Osnovni kapital: 46,880.000 SIT
Ustanovitelja: Sadar Davorin, vstop

8. 12. 1989 in Sadar Danila, vstop 20. 9.
1991, oba iz Kamnice, Pod vinogradi 9, vlo-
žila po 23,440.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sadar Davorin, razrešen 23. 5. 1994;
direktorica Sadar Danila, imenovana 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18810
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01673 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DIAFIT, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Jelovec 66, Kamni-
ca, pod vložno št. 1/02734/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5417392
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gojič Igor in Gojič Vere-

na, oba Kamnica-Jelovec, Na Jelovcu 66,
vstopila 6. 9. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18813
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01351 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa DIGY,
podjetje za proizvodnjo, inženiring in
marketing,   d.o.o.,   pod   vložno   št.
1/06190/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5645662
Osnovni kapital: 1,675.741,50 SIT
Ustanoviteljica: Benkovič Mojca, Mari-

bor, Bresterniška ulica 77, vstop 30. 6. 1992,
vložek 1,675.741,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-18814
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01314 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa
DIMSELECT, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o. pod vložno št. 1/05279/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5616638
Sedež: Maribor, Linhartova 15a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Dimnik Milena, Maribor,

Fochova 36, vstop 14. 2. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dimnik Drago, izstop 28. 4. 1994; Osenjak
Marjan, Maribor, Kardeljeva cesta 57, vstop
11. 12. 1992, vložek 754.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dimnik Milena, imenovana 14. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Dimnik Drago, razrešen 28. 4. 1994;
direktor Osenjak Marjan, imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18816
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00181 z dne 20. 3. 1995 pod
št. vložka 1/09451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
dejavnosti, članov nadzornega sveta in us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo s temile podatki:

Matična št.: 5317002
Firma: DADAS, poslovni sistem, d.d.
Skrajšana firma: DADAS, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13/a
Osnovni kapital: 29,863.322 SIT
Ustanovitelja: Sadar Davorin in Sadar

Danila, oba Kamnica, Pod vinogradi 9, vsto-
pila 8. 12. 1989, vložila po 14,931.661 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: gene-
ralni direktor Sadar Danila, imenovana 8.
12. 1989, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Sadar Davorin, imenovan 8. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gmajnar Bošt-
jan, Žilnik Martin, Sadar Davorin, Zorin Flo-
rijan in Adamič Jože, vsi vstopili 23. 5.
1994 ter Kenda Vladimir, vstopil 23. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih
trgov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 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
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
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Druga zaključna gradbena dela; 4550 Da-
janje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 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 gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlina-
mi; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na

debelo s porcelanom, steklenino, 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, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom 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; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur,
nakita; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-18818
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04922 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DAKA SERVIS, podjetje
za servisiranje in popravilo dvigal, d.o.o.,
Kardeljeva 71, Maribor, pod vložno št.
1/05821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5616697
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zvijerac Slobodan, Mari-

bor, Vrazova 50; Vučičevič Milan, Mari-
bor, Moša Pijade 27; Radosavljević Dra-
gan, Miklavž, Cesta 8. februarja 69; Bošak
Iztok, Maribor, Koroška cesta 63; Pantelič
Bogosav, Maribor, Titova 46; Zelenko Ivan-
ka, Maribor, Shakespearova 10; vsi vstopili
10. 4. 1992, vložili po 225.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo ter Bojovič Dragi-
ca, Maribor, Arnolda Tovornika 4; vstop
10. 4. 1992, vložek 150.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-18820
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/02775 z dne 30. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa DIMNIKARSTVO KAMIN, dim-
nikarske storitve, d.o.o., Slomškov trg 8,
Maribor, pod vložno št. 1/03975/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5494982
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dimnikarsko podjetje,

p.o., Maribor, Slomškov trg 8, vstop 21. 5.
1991, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Fak Marjan, Maribor, Goriška
17/a, vstop 21. 5. 1991, vložek 1,200.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fak Marjan, imenovan 12. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18821
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05554 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DE MARK, proizvodnja
tekstilnih izdelkov in trgovina, d.o.o.,
Ravna ulica 3, Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/03046/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433312
Osnovni kapital: 1,545.750 SIT
Ustanovitelj: Beranič Marjan, Miklavž

na Dravskem polju, Ravna ulica 3, vstop
30. 10. 1990, vložek 1,545.750 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-18823
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02585 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa DELACORDA, podjetje za
trgovino, gostinstvo, storitve in proizvod-
njo, d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 11,
Zgornja Polskava, pod vložno št.
1/05667/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
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kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5616140
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Delakorda Danilo, Zgornja

Polskava, Ulica Pohorskega bataljona 11,
vstop 20. 1. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18828
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05032 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DABBIRO, storitveno, tr-
govsko, gostinsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Zamarkova 20, Lenart, pod vložno
št. 1/04594/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5875609
Osnovni kapital: 1,841.000 SIT
Ustanovitelja: Dimnik Breda, vložek

593.000 SIT in Dimnik Alojz, vložek
1,248.000 SIT, oba iz Maribora, Praprotni-
kova 43, vstopila 4. 9. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-18834
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04693 z dne 20. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09435/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5878349
Firma: DM-DEMAX, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DM–DEMAX, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Smetanova 54
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mauko Dejan, Gornja Rad-

gona, Panonska 34, vstop 25. 11. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mauko Dejan, imenovan 25. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi (uvoz – izvoz), trgovina v tranzitu;
prevoz blaga in oseb v domačem in medna-
rodnem cestnem prometu; storitve notranje
in mednarodne špedicije; storitve v doma-
čem in mednarodnem cestnem prometu
(rent-a-car: taksi, vlečna služba,…); za-
stopniški, posredniški, agencijski, komisij-
ski in komercialni posli v prometu blaga in
storitev z domačimi in tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; gostinske storitve: go-
stinske storitve nastanitve – prenočišča,
penzioni, hotel, storitve prehrane – resta-
vracije s postrežbo, slaščičarne, druge go-
stinske storitve – kavarne, točilnice in ba-
ri, dostava tople in hladne hrane, ter pijače
na dom; turistične storitve: turistične agen-
cije, uradi, drugo turistično posredovanje;
poslovne storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav in druge organizacijske storitve; proi-
zvodnja: žaganega lesa in plošč (furnir, pa-
nel plošče, iverice,…), galanterija iz lesa
in plute; grafična dejavnost; izdelava, po-
pravila in vzdrževanje predmetov iz: lese-
nih predmetov, storitve reklame in eko-

nomske propagande; kooperacijski posli s
področja registriranih dejavnosti s fizični-
mi in pravnimi osebami.

Rg-18836
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02503 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DAMA, gradbeništvo, tr-
govina, posredništvo, d.o.o., Prušnikova
40, Maribor, pod vložno št. 1/02376/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5396743
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kurbus Darko, Maribor,

Prušnikova 40, vstop 15. 5. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18837
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/06195 z dne 21. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa DENTAMEDICA, zobozdravstve-
ne storitve, d.o.o., Tomšičeva ulica 42, Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/01297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5317207
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Stošić-Ćosić Radojka,

Slovenska Bistrica, Tomšičeva 42, vstop
6. 12. 1989, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-19075
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01763 z
dne 28. 6. 1994 pod št. vložka 1/06091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža firme, osnovne vloge, usta-
noviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5510287
Firma: MATIAS, trgovina in zastops-

tva, d.o.o.
Skrajšana firma: MATIAS, d.o.o.
Sedež: Maribor, Lahova 38
Osnovni kapital: 3,683.293 SIT
Ustanovitelji: Kranjc Matjaž, Ruše, Stu-

biška 13, vstop 29. 7. 1992, vložek
1,861.393 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Divjak Olga, Kamnica, Bresterniška 31,
vstop 29. 7. 1992, vložek 982.403 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Trojner Olga, Ma-
ribor, Trg Dušana Kvedra 3, vstop 16. 5.
1994, vložek 375.462 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sluga Matjaž, Maribor, Hrenova
19, vstop 16. 5. 1994, vložek 464.035 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Franc, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Kranjc Matjaž, imenovan 16. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19076
Temeljno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 2842/93 z dne 9. 2. 1994 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembe na
registrskem vložku št. 1/4394-00 pri družbi
z omejeno odgovornostjo MODEL-SHOP-
PING, Podjetje za propagando, marke-

ting in trgovino, d.o.o., Gradišče, Zg. Por-
čič 35a

Dejavnost družbe se razširi na: menjal-
niški posli, zastavljalniški posli, gradbeniš-
tvo-nizke gradnje, urejanje okolja, avto šo-
la, leasing posli.

Rg-19083
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05430 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MARICOM, podjetje za
proizvodnjo, storitve in promet, d.o.o.,
Pupinova 2-6, Maribor, pod vložno št.
1/01040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5295068
Osnovni kapital: 1,663.930 SIT
Ustanovitelj: Črešnjar Boris, Maribor,

Koseskega 35, vstop 18. 10. 1989, vložek
1,663.930 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19084
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/02326 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MEDENTA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Razlagova
23, Maribor, pod vložno št. 1/05477/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5599164
Osnovni kapital: 7,982.300 SIT
Ustanovitelj: Lukas Zlatko, Nemčija,

Stuttgart 60, Briklenstr. 7, vstop 5. 3. 1992,
vložek 7,982.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lukas Zlatko, imenovan 5. 3. 1992, za-
stopa podjetje brez omejitev; prokurist Lu-
kas Marinko, imenovan 13. 7. 1994, Mari-
bor, Dravska ulica 7.

Dejavnost družbe se razširi na: zdravs-
tvo: svetovanje in zdravljenje na področju
zobozdravstva, zobozdravstvo, splošno in
specialistično, izdelovanje umetnih zob,
zobnih protez in aparatov, dejavnost drugih
zobozdravstvenih delavcev, zobnih tehni-
kov in zobnih higienikov, proizvodnja orto-
pedskih pripomočkov.

Dejavnost družbe odslej glasi: proizvod-
nja plastičnih, kovinskih in keramičnih proi-
zvodov; izdelava, montaža in popravilo pla-
stičnih, kovinskih in keramičnih izdelkov;
zasebna zdravstvena dejavnost; svetovanje
s področja zdravstvenih in zobozdravstve-
nih dejavnosti; kooperacija; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi: trgovinske storitve: agencijske
storitve, posredniške storitve, zastopniške
storitve, borzne storitve, storitve skladišče-
nja, storitve odpravljanja in dostavljanja bla-
ga, storitve ekonomske propagande in re-
klame, prirejanje sejmov in gospodarskih
razstav, leasing; menjalniški posli; finančni
inženiring; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve.

Rg-19089
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06709 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MOTOTURIST, podjetje
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za storitve in trgovino, d.o.o., Cmureška
2, Lenart, pod vložno št. 1/02066/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5365945
Osnovni kapital: 1,669.292 SIT
Ustanovitelji: Vindiš Terezija, Vindiš

Stanko st. in Vindiš Stanko ml., vsi iz Le-
narta, Cmureška 2, vstopili 15. 3. 1990, vlo-
žili po 556.430,66 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Vindiš Terezija, razrešena 29. 12.
1994; direktor Vindiš Stanko st., razrešen
29. 12. 1994; direktor Vindiš Stanko ml.,
imenovan 29. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-18789
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02911 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ZAVRŠAN, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Zavrh 90/a, Voličina, pod vložno št.
1/04763/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5564964
Osnovni kapital: 1,624.600 SIT
Ustanovitelji: Šuman Jože, vložek

812.300 SIT; Šuman Emilija, vložek
406.150 SIT; Šuman Rosana, vložek
203.075 SIT in Šuman Radovan, vložek
203.075 SIT; vsi Lenart v Slovenskih Gori-
cah, Ptujska cesta 18, vstopili 25. 11. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-
ktor Šuman Jože, imenovan 25. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Šu-
man Radovan, razrešen 25. 11. 1991; druž-
benica Šuman Emilija, razrešena 27. 6.
1994; družbenica Šuman Rosana, razrešena
27. 6. 1994.

Rg-18790
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01820 z
dne 27. 12. 1994 pod št. vložka 1/09398/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev pooblaščene investicijske družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5850762
Firma: ZLATA MONETA, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: ZLATA MONETA,

d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 11
Osnovni kapital: 3.900,000.000 SIT
Ustanovitelj: Probanka, pooblaščena

družba za upravljanje, d.d., Maribor, Stros-
smayerjeva 11, vstop 2. 2. 1994, vložek
1,053.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pfeifer Boris, imenovan 7. 9. 1994,
Maribor, Trg Borisa Kidriča 7, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da je za sklenitev nasled-
njih pogodb potrebno dovoljenje nadzorne-
ga sveta: pogodbe, za katere je tako določe-
no s poslovnim načrtom; plačilo provizije v

delnicah investicijske družbe; najemanje in
dajanje posojil izven meje, določene s po-
slovnim načrtom; pogodbe o prenosu oprav-
ljanja poslov plačilnega prometa, hrambe
vrednostnih papirjev in opravljanja poslov
o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na
borzi; izplačilo predčasnih dividend.

Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1994:
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-18792
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/02110 z dne 26. 1. 1995 pri subjek-
tu vpisa ZEMAN, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Saša Deva 18, Maribor, pod vložno št.
1/03216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapita-
la, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5616468
Sedež: Maribor, Poštna ulica 3
Osnovni kapital: 1,888.000 SIT
Ustanovitelj: Osmanagič Hasan, Mari-

bor, Bohova 8/a, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,888.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Osmanagič Hasan, imenovan 18. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Osmanagič Jožica, imenovana 12. 5. 1994,
Maribor, Bohova 8/a.

Rg-18795
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03580 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ZEBRA, storitveno podjet-
je, d.o.o., Kajuhova 13, Poljčane, pod vlož-
no št. 1/08341/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765714
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kožuh Branko, Poljčane,

Kajuhova 13, vstop 10. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18796
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04864 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ZR-TRADE, proizvodnja,
servis, trgovina in prevozi, d.o.o., Dupleš-
ka cesta 96, Maribor, pod vložno št.
1/06201/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5710715
Osnovni kapital: 4,271.045,50 SIT
Ustanovitelj: Zupan Rudi, Maribor, Du-

pleška cesta 96, vstop 8. 4. 1992, vložek
4,271.045,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18797
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01537 z
dne 31. 12. 19945 pri subjektu vpisa ZEIA,
podjetje za računalniški inženiring in
gradbeno projektiranje, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/06089/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5642248
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelja: Zrelec Aleksandra in Zre-

lec Iztok, oba iz Maribora, Gregorčičeva
33, vstopila 20. 3. 1992, vložila po 766.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zrelec Aleksandra, imenovana 20. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Zrelec Iztok, imenovan 10. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: proizvod-
njo kovinskega reprodukcijskega materiala;
proizvodnjo strojev za obdelavo kovin in
lesa; gostinske storitve nastanitve, prehrane
in druge gostinske storitve; storitve reklame
in ekonomske propagande; posredovanje v
prometu blaga in storitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; zastopstva v
prometu blaga in storitev v notranjem in
zunajetrgovinskem prometu; komisijski po-
sli na področju prometa blaga; konsignacij-
ski posli na področju prometa blaga; pro-
jektiranje gradbenih objektov; prostorsko in
urbanistično planiranje in projektiranje po
naročilu; izmera in kartiranje zemljišča po
naročilu; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; upravljanje poslovno-sta-
novanjskih zgradb.

Celoten obseg dejavnosti družbe odslej
glasi: gradbeno projektiranje; razvoj in pro-
jektiranje strojnih delov in naprav; računal-
niški inženiring; ekonomsko svetovanje;
proizvodnja tekstilnih izdelkov; trgovina na
veliko in malo z neprehrambenimi izdelki
po vseh trgovinskih strokah v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala;
proizvodnja strojev za obdelavo kovin in
lesa; gostinske storitve nastanitve, prehrane
in druge gostinske storitve; storitve reklame
in ekonomske propagande; posredovanje v
prometu blaga in storitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; zastopstva v
prometu blaga in storitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; komisijski
posli na področju prometa blaga; konsigna-
cijski posli na področju prometa blaga; pro-
jektiranje gradbenih objektov; prostorsko in
urbanistično planiranje in projektiranje po
naročilu; izmera in kartiranje zemljišča po
naročilu; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; upravljanje poslovno-sta-
novanjskih zgradb.

Rg-18798
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04357 z dne 23. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09411/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5870887
Firma:  ZDRUŽENJE  KABELSKIH

OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ
Skrajšana firma: ZDRUŽENJE KABEL-

SKIH OPERATERJEV SLOVENIJE GIZ
Pravno org. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Maribor, Maistrova 17
Ustanovitelji: Tele TV komunikacijski

engineering, d.o.o., Kranj, Kranj, Tuga Vid-
marja 2; Krajevna skupnost Ljutomer, Lju-
tomer, Ormoška 21; Krajevna skupnost Or-
mož, Ormož, Skolibrova ulica 17; KRS ka-
belsko razdelilni sistem Velenje, d.d., Vele-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 10 – 19. II. 1996 Stran 599

nje, Trg mladosti 6; DP kabelsko razdelilni
sistem Maribor, p.o., Maribor, Maistrova 17;
KRS kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d.,
Maribor, Kardeljeva ulica 70; Krajevna
skupnost Draga Kobala, Maribor, Kosove-
lova ulica 11; Krajevna skupnost Lenart,
Lenart, Nikova 9/1; Krajevna skupnost Bo-
ris Ziherl Ptuj, Ptuj, Jadranska ulica 6; Druš-
tvo za kabelsko razdelilni sistem Selnica-
Ruše, Selnica ob Dravi, Mariborska cesta
25; Društvo kabelskega sistema CATV Ra-
dlje-Vuhred, Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 26; Krajevna skupnost Slovenska Bi-
strica, Slovenska Bistrica, Kolodvorska 8;
EKDS, d.o.o., Maribor, Cesta XIV. divizije
5; Krajevna skupnost Slivnica, Orehova vas,
Mariborska 10; Elektronika KATV Sluga
Gordan, s.p., Portorož, Obala 114; Meglič-
Telecom, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Žorgo-
va 70; Zavod kabelska televizija Medvode,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12;
Krajevna skupnost Krško, Krško, Cesta krš-
kih žrtev 30; CATV kabelsko prenosni si-
stemi Murska Sobota, d.d., Murska Sobota,
Kocljeva ulica 4; LINK, d.o.o., Ljubljana,
Hotimirova 19; TELESAT, izgradnja, di-
stribucija in vzdrževanje kabelskih siste-
mov, d.o.o., Jesenice, Jesenice, Cesta talcev
20; Krajevna skupnost Razkrižje, Ljutomer,
Šafarsko 42; Krajevna skupnost Vrhnika,
Vrhnika, Idrijska cesta 42; Krajevna skup-
nost Nevlje, Kamnik, Nevlje 22; Eltrade,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 269; Krajevna
skupnost Radeče, Radeče, Radeče papir;
Društvo kabelsko razdelilni sistem Muta-
Vuzenica, Muta, Cesta 4. julija 2; Krajevna
skupnost Radenci, Radenci, Panonska 1;
Ljubljanski kabel, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova ulica 1 pp 2; CATV Tezno, d.o.o., Ma-
ribor, Bevkova ulica 2; Studio Proteus,
d.o.o., Postojna, Cesta v staro vas 2; Cetra,
d.o.o., Maribor, Prešernova 1; Elstik, d.o.o.,
Hrastnik, Novi dom 4; Sistem, d.o.o., Ljub-
ljana, Medvedova 26; Krajevna skupnost Ti-
šina, Tišina; Sanmix, d.o.o., Cerknica, Bre-
stova 4; Kabel TV, d.o.o., Petrovče, Dobriš-
ka vas; Astra Telekom, d.o.o., Žirovnica,
Moste 26/a; Panda Video CATV, d.o.o., Tr-
žič, Ročevnica 61; Krajevna skupnost Mi-
klavž, Miklavž, Nad izviri 6; Krajevna skup-
nost Gornja Radgona, Gornja Radgona, Ce-
sta na stadion 2; Krajevna skupnost Marje-
ta-Trniče, Starše, Marjeta na Dravskem
polju; Krajevna skupnost 25. maj, Sotočje-
Štepanjska vas, Ljubljana, Litijska 38; Ma-
dai, d.o.o., Koper, Glagoljaška 8; Naklo,
d.o.o., Logatec, Notranjska 14; Tele TV Ko-
per, Telekabelski Inženiring, d.o.o., Koper,
Cesta na Markovec 49; Krajevna skupnost
Polzela, Polzela, Polzela; vsi vstopili 23. 9.
1994, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Per-
ko Milan, imenovan 23. 9. 1994, Kamnica,
Cesta v Rošpoh 123, zastopa združenje kot
predsednik uprave brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1995: 9112
Dejavnost strokovnih združenj; 6420 Tele-
komunikacije.

Rg-18801
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06682 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ZLATAR, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Pod Urbanom 1,
Kamnica, pod vložno št. 1/07076/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5689724
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanoviteljica: Spilek Vera, Kamnica,

Pod Urbanom 1, vstop 24. 11. 1992, vložek
1,620.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18806
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05538 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ŽITNIK, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Prušnikova 9, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02861/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5420687
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Žitnik Anton in Žitnik Bo-

rut, oba iz Maribora, Prušnikova 9, vstopila
10. 9. 1990, vložila po 789.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žitnik Anton, imenovan 10. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Žit-
nik Borut, imenovan 14. 12. 1994.

Rg-18807
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 218/94 z dne
28. 2. 1994 v reg. vl. 1/9086-00 vpisalo
ustanovitev družbe z omejeno odgovornost-
jo:

Firma: ŽNIDER’S, menjalniški posli,
storitvene in proizvodne dejavnosti d.o.o.

Sedež: Maribor, Koroška 33
Ustanovitelja: Branko Žnider, Polana 15,

Hoče in Angelca Žnider, Polana 15, Hoče
Osnovna vloga znaša 1,500.000 SIT
Dejavnost: trgovina na debelo in drobno

z neživilskimi in živilskimi proizvodi, trgo-
vina v tranzitu in prodaja na leasing, me-
njalniški posli in finančne storitve, zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev ter komisijski posli, storitve posojanja
avtomobilov, gradbeni inženiring, visoka in
nizka gradnja ter zaključna dela v gradbe-
ništvu, projektiranje gradbenih objektov ter
drugo projektiranje, proizvodnja gradbene-
ga materiala, ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve, turistično posredovanje,
organiziranje izletov, potovanj in drugih tu-
rističnih aranžmajev, storitve ekonomske
propagande in raziskave trga, špedicija, iz-
voz in uvoz neživilskih in živilskih proizvo-
dov.

Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Družbo zastopa Branko Žnider, direktor,
brez omejitev.

Rg-19008
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05207 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa METALING, podjetje za
trgovino, storitve in inženiring, d.o.o.,

Zgornji Duplek 10, Spodnji Duplek, pod
vložno št. 1/01822/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5365953
Osnovni kapital: 1,503.448 SIT
Ustanoviteljica: Božič Cvetka, Spodnji

Duplek, Zgornji Duplek 10, vstop 31. 3.
1994, vložek 1,503.448 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19014
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02005 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MATU, podjetje za trgovi-
no in svetovanje, d.o.o., Dupleška 313/f,
Maribor, pod vložno št. 1/07054/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5682797
Osnovni kapital: 1,832.260 SIT
Ustanoviteljica: Turk Marija, Maribor,

Dupleška 313/f, vstop 3. 11. 1992, vložek
1,832.260 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19016
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00284 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MLADINSKI KULTURNI
CENTER MARIBOR, Orožnova ulica 2,
Maribor, pod vložno št. 1/09013/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5821371
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Čobal Nadja, razrešena 28. 2.
1995; direktor Režman Mitja, imenovan 1.
3. 1995, Maribor, Koroška 65, zastopa javni
zavod brez omejitev.

Rg-19017
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03732 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MINI TEHNO, uvoz-izvoz,
trgovina, proizvodnja, d.o.o., Flekušek 16,
Jakobski dol, pod vložno št. 1/07914/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5753848
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šneider Janko, Jakobski

dol, Flekušek 16, vstop 8. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19020
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04183 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MLM, vzdrževanje in ener-
getika, d.o.o., Oreško nabrežje 9, Mari-
bor, pod vložno št. 1/03735/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478359
Dejavnost se razširi na: izvajanje elek-

tričnih meritev na elektroinstalacijah jakega
in šibkega toka ter strelovodne zaščite.

Dejavnost odslej glasi: vzdrževanje stro-
jev in naprav in drugih sredstev za delo;
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proizvodnja sredstev za delo; preoblikova-
nje kovin; izdelava načrtov sredstev za de-
lo; trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; izvajanje električnih me-
ritev na elektroinstalacijah jakega in šibke-
ga toka ter strelovodne zaščite.

Rg-19025
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04019 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa MAR-
KETING CONSULTA-MC, podjetje za
storitve, trgovino, marketing in inženi-
ring, d.o.o., pod vložno št. 1/02499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti in oseb pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5402034
Firma:  MARKETING-CONSULTA-

MC, proizvodnja, storitve, marketing in
inženiring, d.o.o.

Sedež: Laporje, Laporje 55
Ustanovitelj: Čokl Mira, izstop 8. 8.

1994; Stegne Mirko, Zgornja Ložnica, Ko-
stanjevec 55, vstop 8. 8. 1994, vložek 2.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čokl Mira, razrešena 8. 8. 1994;
direktor Stegne Mirko, imenovan 8. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi še za: proi-
zvodnja okroglih in profiliranih žic, vrvi iz
čistega Al, Al zlitin in aluminij-ferum vrvi
ter žičnih izdelkov in njihova površinska
zaščita, izolacija in barvanje ter proizvod-
nja izdelkov za cestno opremo in ograj;
opravljanje finančnih, računovodskih in
knjigovodskih storitev ter storitev s področ-
ja plana in analiz; predelava barvastih ko-
vin; finančni inženiring; vse vrste storitev s
področja marketinga; vse vrste storitev s
področja kadrovskih in poslovno organiza-
cijskih zadev; izobraževanje kadrov za proi-
zvodne programe.

Dejavnsot družbe odslej glasi: obrtne sto-
ritve in popravila: popravila in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehnič-
nih aparatov in naprav, servisiranje naprav
in instalacij, druge storitve kovinsko-prede-
lovalne obrti, servisiranje strojev; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve:
svetovanje na področju marketinga, sveto-
vanje na področju pridobivanja in odstopa-
nja pravic industrijske lastnine, znanja in
izkušenj, svetovanje pri organizaciji proi-
zvodnje in investicijah, strokovni nadzor in
svetovanje pri strojnoproizvodnih, energet-
skih in tehnoloških delih; drugo projektira-
nje: konstruiranje naprav in strojev; inženi-
ring: inženiring na področju strojnoinstala-
cijskih in zaključnih del v industriji, inženi-
ring na področju instalacijskih in zaključnih
del v gradbeništvu; zastopanje: zastopanje
firm v prometu blaga in storitev; trgovina
na debelo in drobno: prodaja živilskih in
neživilskih proizvodov; proizvodnja okro-
glih in profiliranih žic, vrvi iz čistega Al, Al
zlitin in aluminij-ferum vrvi ter žičnih iz-
delkov in njihova površinska zaščita, izola-
cija in barvanje ter proizvodnja izdelkov za
cestno opremo in ograj; opravljanje finanč-
nih, računovodskih in knjigovodskih stori-
tev ter storitev s področja plana in analiz;
predelava barvastih kovin; finančni inženi-

ring; vse vrste storitev s področja marketin-
ga; vse vrste storitev s področja kadrovskih
in poslovno organizacijskih zadev; izobra-
ževanje kadrov za proizvodne programe.

Rg-19026
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01488 z
dne 27. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MARTRANS, prevozniško podjetje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/04390/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5568200
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelja: Flisar Ivo, Maribor, Le-

nardonova 4, vstop 25. 6. 1991, vložek
1,532.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Weingerl Otmar, Maribor, Babnikova 5,
vstop 25. 6. 1991, vložek 10.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-19028
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01282 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa MOŽIČ,
podjetje za zastopanje in posredovanje
zavarovanj, d.o.o., pod vložno št.
1/07528/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5710057
Osnovni kapital: 1,500.003 SIT
Ustanovitelji: Možič Cecilija, Selnica ob

Dravi, Črešnjevec 15a, vstop 26. 4. 1994,
vložek 629.274,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Štegar Ervin, Selnica ob Dravi,
Ravna ulica 3, vstop 26. 4. 1994, vložek
520.728,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1994:
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih.

Rg-19030
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06711 z dne 15. 3. 1995 pod
št. vložka 1/09449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5887186
Firma: MAVINKOS, družba za grad-

beništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVINKOS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sveta Ana v Slovenskih gori-

cah, Ledinek št. 63
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Morina Nuhi, Sveta Ana v

Slovenskih goricah, Ledinek št. 63, vstop
20. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Morina Nuhi, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1995:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja

malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Posku-
sno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4511 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami in laki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov (bari);
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
prevoz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-19034
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03628 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MILERA, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Fram 220, Fram, pod vložno
št. 1/07415/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5707145
Osnovni kapital: 1,601.184 SIT
Ustanovitelj: Cesar Milan, Fram, Fram

220, vstop 16. 12. 1992, vložek 1,601.184
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19039
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02303 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MONTAVAR, montažno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta ob ribni-
ku 41, Miklavž na Dravskem polju, pod
vložno št. 1/07901/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5736897
Osnovni kapital: 1,832.015,38 SIT
Ustanovitelja: Hladen Darinka, vstop

30. 3. 1993 in Mladenovič Goran, vstop 16.
5. 1994, oba iz Maribora, Prušnikova 8, vlo-
žila po 916.007,69 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hladen Darinka, imenovana 30. 3.
1993, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Mladenovič Goran, imenovan 16. 5.
1994.

Rg-19042
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00677 z
dne 2. 12. 1994 pri subjektu vpisa MAR-
MORAL, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/04756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev, osnovne vloge in oseb pooblaš-
čenih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5561833
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Sprinčnik Anton, Miklavž,

Ulica Ilije Gregoriča 23, vstop 8. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sprinčnik Darko, izstop 18. 4.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sprinčnik Anton, imenovan 8. 1.
1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sprinčnik Darko, izstop
18. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sprinčnik Anton, imenovan 8. 1.
1992, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Sprinčnik Darko, razrešen 18. 4. 1994.

Rg-19043
Temeljno sodišče v Mariboru, enota

v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03668
z dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MGS, podjetje za marketing, gospodar-
jenje, svetovanje, d.o.o., pod vložno št.
1/02602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5398622
Sedež: Maribor, Koroška cesta 67

Rg-19044
Temeljno sodišče v Mariboru, enota

v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00703
z dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MGS, podjetje za marketing, gospodar-
jenje, svetovanje, d.o.o., pod vložno št.
1/02602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5398622
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Kacl Gvidon, Maribor, Ko-

roška cesta 67, vstop 27. 7. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19047
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00831 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa M
EFECT, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/02669/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5404657
Osnovni kapital: 1,767.647 SIT
Ustanovitelj: Šorgo Milan, Maribor, Štre-

kljeva 24, vstop 15. 7. 1990, vložek
1,767.647 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19048
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05956 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MOJ-T.I.S., trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Pod izviri 8, Pekre-Limbuš,
pod vložno št. 1/07546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710766
Osnovni kapital: 1,774.150 SIT
Ustanoviteljica: Knez Mojca, Maribor,

Kraljeva 1, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,774.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19050
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05491 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MARBLE ART, podjetje
za pridobivanje, predelavo in umetniško
obdelavo kamna, d.o.o., Titova 44, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04934/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5666333
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gabrič Ervin, Maribor,

Nabrežna 4, vstop 20. 11. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kambič Iztok, Maribor, Kneza Koclja 33,
vstop 20. 11. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gabrič Ervin, imenovan 20. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Kambič Iztok, imenovan 23. 12. 1994.

Rg-19054
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00512 z dne 6. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901430
Firma: MEDINET, podjetje za raču-

nalniške komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDINET, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Geršakova 20
Osnovni kapital: 1,500.687,08 SIT
Ustanovitelj: Železnik Aleš, Maribor,

Geršakova 20, vstop 15. 5. 1995, vložek
1,500.687,08 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Železnik Aleš, imenovan 15. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-19055
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03300 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MIALBO, proizvodnja, sto-
ritve in posredovanje, d.o.o., Šlandrova
15, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/04439/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5547679
Osnovni kapital: 2,036.000 SIT
Ustanovitelja: Vernik Milica, Slovenska

Bistrica, Šlandrova 15, vstop 15. 4. 1991,
vložek 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vernik Bojan, Slovenska Bistrica,
Šlandrova 15, vstop 6. 6. 1994, vložek
1,285.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vernik Milica, imenovana 15. 4. 1991,

zastopa družbo brez omejitev; direktor Ver-
nik Bojan, imenovan 6. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19056
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05151 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MEHANOMARKET, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
uvoz in izvoz, d.o.o., Gradiška 174, Pesni-
ca, pod vložno št. 1/02511/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416701
Osnovni kapital: 1,508.471,60 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Stanka, Pesnica,

Gradiška 174, vstop 30. 5. 1990, vložek
1,508.471,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19060
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02325 z
dne 17. 10. 1994 pri subjektu vpisa MG
RUŠE, podjetje za proizvodnjo in distri-
bucijo tehničnih plinov, d.o.o., pod vložno
št. 1/03722/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5478758
Osnovni kapital: 2.546,962.000 SIT
Ustanovitelja: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše,
Tovarniška cesta 51, vstop 15. 3. 1991, vlo-
žek 211,811.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Messer Griesheim G.m.b.H., ZRN,
Frankfurt, Frankfurt Airport Center C 9,
vstop 11. 3. 1992, vložek 2.335,151.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19062
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01313 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa MAP-
TRADE, podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, d.o.o., pod vložno št.
1/06426/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovne vloge in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 567075
Firma: MAP-TRADE, družba za proi-

zvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: MAP-TRADE, d.o.o.
Sedež: Laporje, Laporje 24
Osnovni kapital: 21,391.000 SIT
Ustanovitelj: Pečovnik Matjaž, Sloven-

ska Bistrica, Prečna ul. 4, vstop 14. 8. 1992,
vložek 21,391.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: gradnja, rekon-
strukcija, adaptacija in popravila gospodar-
skih, stanovanjskih in drugih stavb; gradnja
prometnih objektov, gradnja hidrogradbe-
nih objektov in gradnja drugih objektov niz-
ke gradnje; zaključna in obrtna dela v grad-
beništvu; gostinske storitve nastanitve, go-
stinske storitve prehrane in druge gostinske
storitve (kavarne, krčme, točilnice, bari,
ipd.); vzreja divjadi.

Dejavnost družbe odslej glasi: proizvod-
nja: predelava neželeznih kovin: predelava
aluminija, predelava bakra in drugih bar-
vastih kovin; kovinska predelovalna dejav-

nost: proizvodnja kovinskega reprodukcij-
skega materiala, litih, kovanih in stiskanih
izdelkov, kovinskega instalacijskega ma-
teriala, litih, kovanih in stiskanih izdelkov,
kovinskega instalacijskega materiala, orod-
ja, kovinske embalaže, žičnikov, kovic, vi-
jakov in drugega žičnega blaga, kotalnih
ležajev, drugega kovinskega reprodukcij-
skega materiala; proizvodnja kovinskih,
stavbnih in drugih konstrukcij; proizvod-
nja strojev in naprav (brez električnih in
kmetijskih): energetskih strojev in naprav,
gradbenih in rudarskih strojev in naprav,
strojev za obdelavo kovin in lesa; proi-
zvodnja kmetijskih strojev; proizvodnja
opreme v poklicne in znanstvene namene,
merilnih in kontrolnih instrumentov in na-
prav za avtomatizirano upravljanje; proi-
zvodnja električnih strojev in naprav; proi-
zvodnja drugih elektrotehničnih izdelkov:
elektroinstalacijskega materiala, neomenje-
nih elektrotehničnih izdelkov; proizvodnja
žaganega lesa in plošč; proizvodnja konč-
nih lesenih izdelkov; predelava papirja:
proizvodnja papirnate embalaže; koopera-
cijsko sodelovanje z družbenim sektorjem
in zasebnimi proizvajalci pri celotni proi-
zvodnji; storitve: višinska dela in antiko-
rozijska zaščita; komercialne storitve; za-
stopanje pravnih in fizičnih oseb v prome-
tu blaga in storitev; posredovanje v prome-
tu blaga in storitev; storitve ekonomske
propagande in reklame; inženiring na po-
dročju strojništva; komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev; turistično
posredovanje (turistični uradi, turistične
agencije); prevoz potnikov in blaga v po-
morskem prometu; rent-a boat; rent-a car;
prevoz potnikov in blaga v cestnem pro-
metu; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija
in popravila gospodarskih, stanovanjskih
in drugih stavb; gradnja prometnih objek-
tov, gradnja hidrogradbenih objektov in
gradnja drugih objektov nizke gradnje; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; go-
stinske storitve (kavarne, krčme, točilnice,
bari, ipd.); vzreja divjadi; trgovina: trgovi-
na z neživilskimi in z živilskimi proizvodi
na drobno in na debelo; opravljanje zuna-
njetrgovinskih poslov: zunanja trgovina z
neživilskimi in z živilskimi proizvodi; zu-
nanja trgovina z neživilskimi in z živilski-
mi proizvodi; posredovanje v prometu bla-
ga in storitev s tujino; zastopanje tujih firm
v prometu blaga in storitev.

Rg-19064
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00792 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa MEDCO
TRADE, podjetje za trgovino in svetova-
nje, d.o.o., pod vložno št. 1/02766/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5413702
Osnovni kapital: 1,508.230 SIT
Ustanovitelji: MEDICOCONSULTING,

podjetje za zastopanje domačih in tujih firm
z medicinsko opremo, d.o.o., Maribor, Glav-
ni trg 2, vstop 14. 7. 1990, vložek 754.115
SIT, odgovornost: ne odgovarja; WATEKO
G.m.b.H., izstop 17. 4. 1994; Turk Zmago,
Ruše, Selniška 2, vstop 14. 4. 1994, vložek
754.115 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-19067
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg 699/94 z dne
6. 5. 1994 v reg. vl. 1/2766-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Podjet-
je za trgovino in svetovanje MEDCO
TRADE, d.o.o., Maribor:

izstop ustanovitelja Podjetje WATEKO
Kosmetik-Kunststoff-produktion und Han-
delsgesellschaft, m.b.H., Celovec, Ernest
Dietz Str. 6, ter pristop družbenika Zdravka
Turka dipl. inž., Ruše, Selniška 2.

Rg-19069
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01054 z
dne 28. 6. 1994 pod št. vložka 1/05666/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5705860
Firma: MARMOR, GRANIT – ČRN-

ČEC, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: MARMOR, GRANIT
– ČRNČEC, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,761.000 SIT
Ustanovitelj: Črnčec Janez, Maribor,

Maroltova 15/a, vstop 5. 3. 1992, vložek
1,761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19237
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00128 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PRIVA, podjetje za stori-
tve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljub-
ljanska 9, Maribor, pod vložno št.
1/04276/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5511259
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Drobnak Miran, razrešen 31. 12. 1994;
prokurist Pišek Marjan, imenovan 22. 12.
1994, Maribor, Štrekljeva ulica 72; direktor
Vačovnik Milan, imenovan 22. 12. 1994,
Radlje ob Dravi, Mariborska 52, sklepa po-
godbe v vrednosti nad 5,000.000 SIT s pred-
hodnim soglasjem upravnega odbora.

Rg-19239
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06915 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PREMZL, proizvodno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Star-
še 22, Starše, pod vložno št. 1/01632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5336783
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Premzl Stanislav st., Mi-

klavž, Cesta v Dobrovce 14, vstop 7. 2.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18941
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03214 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RIKOM, računalništvo,
proizvodnja, trgovina, storitve in turizem,
d.o.o., Kraigherjeva 19/a, Lenart, pod
vložno št. 1/06854/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, tipa zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5682843
Osnovni kapital: 2,166.000 SIT
Ustanovitelja: Rataj Reka, Maribor, Ka-

juhova 3/a in Rataj Drago, Maribor, Kose-
skega 40, oba vstopila 14. 10. 1992, vložila
po 1,083.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rataj Reka, imenovan 14. 10. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Rataj
Drago, imenovan 30. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z dejavnost-
mi: finančni inženiring; neomenjene finanč-
ne storitve; gradbeništvo; zaključna dela v
gradbeništvu.

Dejavnost družbe je odslej: proizvodnja:
projektiranje, izdelovanje, montaža in vzdr-
ževanje opreme za zasneževanje, projekti-
ranje, izdelovanje, montaža in vzdrževanje
smučarskih sistemov, kooperacijska proi-
zvodnja; trgovina na drobno in debelo z
neživilskimi in živilskimi proizvodi; stori-
tve: računalništvo: računalniški inženiring,
izgradnja računalniško podprtih informacij-
skih sistemov, razvoj in proizvodnja raču-
nalniške programske opreme z izdelavo pri-
ročnikov, projektiranje in razvoj računal-
niških mrež, instaliranje in razvoj računal-
niških mrež, instaliranje računalniške
strojne in programske opreme, dajanje ra-
čunalniških sistemov in opreme v najem,
software na področju poslovnih aplikacij,
zastopanje družb s področja računalniške,
strojne in programske opreme, organizira-
nje seminarjev, tečajev in drugih oblik stro-
kovnega izobraževanja; turistični marke-
ting: oddajanje in najem plovil, organizira-
nje in izvajanje agencijskih, posredniških in
komisijskih poslov, organiziranje strokov-
nega izobraževanja in izpopolnjevanja na
področju jadranja; ekonomsko svetovanje
in storitve: finančni, računovodski in orga-
nizacijski marketing, finančno posredova-
nje, finačni inženiring, izdelava ekonom-
skih študij in analiz, oddajanje poslovnih
sredstev v najem, leasing, neomenjene fi-
nančne storitve; gradbeništvo; zaključna de-
la v gradbeništvu; posredovanje v prometu
blaga in storitev; zastopanje fizičnih in prav-
nih oseb v prometu blaga in storitev, uvoz
in izvoz blaga in storitev; konsignacijska
prodaja blaga; prenos znanja in tehnologije.

Rg-18942
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04850 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROBERT TRADE, marke-
ting, trgovina, transport, storitve, turi-
zem, gostinstvo, posredništvo, proizvod-
nja, uvoz-izvoz, d.o.o., Antoličičeva 9, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05280/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5584841
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habjanič Robert, Maribor,

Antoličičeva 9, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18943
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06234 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROJC & DVORŠAK, im-
port-export, d.o.o., Bezjakova 93, Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/08431/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5795800
Osnovni kapital: 1,553.385 SIT
Ustanovitelja: Dvoršak Miroslav, Mari-

bor, Ulica heroja Bračiča 15, vstop 14. 5.
1993, vložek 784.585 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Rojc Borut, Pekre-Limbuš, Bez-
jakova 93, vstop 14. 8. 1993, vložek 768.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18944
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04457 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROJC & DVORŠAK, im-
port-export, d.o.o., Bezjakova 93, Pekre-
Limbuš pod vložno št. 1/08431/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5795800
Dopolni se dejavnost z: gostinstvo: go-

stinske storitve nastanitve, gostinske stori-
tve prehrane, druge gostinske storitve; turi-
stično posredovanje: turistične agencije, tu-
ristični uradi; storitve reklame in ekonom-
ske propagande.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
trgovina na debelo v tranzitu z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; za-
stopanje podjetij v prometu blaga in stori-
tev; konsignacija neživilskih proizvodov;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev (agencija, ko-
misija in posredništvo); storitve reklame in
ekonomske propagande; gostinstvo: gostin-
ske storitve nastanitve, gostinske storitve
prehrane, druge gostinske storitve; turistič-
no posredovanje: turistične agencije, turi-
stični uradi.

Rg-18947
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01860 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa RATIO, podjetje za finanč-
no računovodske storitve, d.o.o., Tyrševa
15, Maribor, pod vložno št. 1/03744/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5494206
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jarh Majda, vstop 11. 2.

1991 in Jarh Franc, vstop 14. 4. 1992, oba iz
Maribora, Dvorakova 10/b, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18948
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04995 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa RIAL, podjetje za izvaja-
nje inženiringa, d.o.o., Beograjska 29,
Maribor, pod vložno št. 1/02567/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
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osnovnega kapitala, družbenikov in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5392292
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Faraguna Rinaldo, Maribor,

Beograjska 29, vstop 15. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Nađaković Mustafa, izstop 6. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-18951
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01067 z
dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa ROBAR,
prodaja, posredništvo in proizvodni inže-
niring, export-import, d.o.o., pod vložno
št. 1/03000/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5423732
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Robar Boris, Maribor, Gor-

kega 57, vstop 11. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18952
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00136 z dne 22. 3. 1995 pod
št. vložka 1/09455/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5888859
Firma: RONDAL, predelava barvnih

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

odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska

38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Simex Trade, d.o.o., Slo-

venska Bistrica, Titova 87, vstop 27. 2.
1995, vložek 1,020.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dušej Dragomir, Slovenska
Bistrica, Partizanska ulica 53, vstop 27. 2.
1995, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kremavc Sonja, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva ulica 6, vstop 27. 2. 1995,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Leskovar Franc, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva ulica 6, vstop 27. 2. 1995, vlo-
žek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Vorša Rudolf, Slovenska Bistrica, Tom-
šičeva ulica 14, vstop 27. 2. 1995, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vorša Rudolf, imenovan 27. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 3. 1995: 2753
Litje lahkih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5170
Druga trgovina na debelo; 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi.

Rg-18955
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01911 z
dne 27. 12. 1994 pri subjektu vpisa RA-
DINSKI, trgovsko, storitveno in proizvod-
no  podjetje,  d.o.o.,  pod  vložno  št.
1/08665/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5783925
Osnovni kapital: 3,049.000 SIT
Ustanovitelj: Radinski Aljoša, Maribor,

Ljubljanska ulica 27/b, vstop 2. 7. 1993,
vložek 3,049.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18961
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/00974 z dne 25. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MAPOST, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Partizanska cesta
3–5, Maribor, pod vložno št. 1/05091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5578124
Firma: MAPOST, Milenkovič in Bož-

nik, družba za storitve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: MAPOST, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Milenkovič Miran, Ra-

denci, Mele 1, vstop 3. 3. 1992, vložek
8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Božnik Marjan, Mari-
bor, Maistrova ulica 26, vstop 22. 4. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Milenkovič Miran, imenovan 22. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Božnik Marjan, imenovan 22. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: izdelava
računalniških programov in programskih pa-
ketov; servis računalniške opreme in vzdr-
ževanje; računalniško svetovanje; vodenje
blagovnega knjigovodstva in fakturiranje;
izposojanje CD plošč; izposoja računalniš-
ke strojne in programske opreme; trgovin-
ske storitve: agencijske, zastopniške, komi-
sijske; prevozne storitve.

Dejavnost družbe odslej glasi: organiza-
cijske, finančne, administrativne, tehnične
in druge storitve vzdrževanja in upravljanja
poslovnih prostorov; storitve ogrevanja s
kotlovnico v poslovni zgradbi; elektroinsta-
lacijska in zaključna dela v gradbeništvu;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; izvoz in uvoz blaga
živilskih in neživilskih proizvodov; zasto-
panje, konsignacije in servisiranje; izvoz in
uvoz proizvodov na podlagi pogodb o dol-
goročni proizvodni kooperaciji; izdelava ra-
čunalniških programov in programskih pa-
ketov; servis računalniške opreme in vzdr-
ževanje; računalniško svetovanje; vodenje
blagovnega knjigovodstva in fakturiranje;
izposojanje CD plošč; izposoja računalniš-
ke strojne in programske opreme; trgovin-
ske storitve: agencijske, zastopniške, komi-
sijske; prevozne storitve.

Rg-18964
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01977 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa M PLUS, podjetje za trže-
nje, d.o.o., Jezdarska 22, Maribor, pod
vložno št. 1/01319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5313198
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Podlesnik Miran, Maribor,

Borova vas 12, vstop 14. 12. 1989, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18965
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02474 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MODA-LOTUS, podjetje
za usposabljanje in zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Meljska cesta 56, Maribor,
pod vložno št. 1/01318/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5313180
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Holc Marjan, Maribor, Fer-

kova 18, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18967
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02792 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MIKENI, podjetje za trgo-
vino, posredovanje in finačni inženiring,
d.o.o., Vetrinjska 8, Maribor, pod vložno
št. 1/04100/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822211
Osnovni kapital: 1,520.600 SIT
Ustanovitelja: Kačinari Reiter Lina,

Kamnica, Lucijin breg 26, vstop 27. 12.
1990, vložek 775.506 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Reiter Igor, Kamnica, Lucijin
breg 26, vstop 11. 8. 1993, vložek 745.094
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kačinari Reiter Lina, imenovana
27. 12. 1990, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Reiter Igor, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18975
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00272 z dne 10. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09493/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890136
Firma:  MARVENT  MARIN  MIRO-

SLAV IN DRUŽBENIK, trgovina in sto-
ritve, d.n.o.

Skrajšana firma: MARVENT MARIN
IN DRUŽBENIK, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Gunduličeva 20
Ustanovitelja: Marin Miroslav in Marin

Olga, oba iz Maribora, Gunduličeva 20,
vstopila 5. 4. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Marin Miroslav, imenovan 5. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 5. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem.

Rg-18977
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01381 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa METALTEHNIK INTER-
NACIONAL, podjetje za izdelavo in pro-
dajo strojev, okovja in kovinske galante-
rije, d.o.o., Zimica 49, Zgornja Korena,
pod vložno št. 1/01874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5361583
Sedež: Središče ob Dravi, Šinkova 20
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Kristofič Dragutin, Čako-

vec, R Hrvaška, Sveti Urban 174, vstop
28. 12. 1989, vložek 1,505.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Živko Ana, izstop
4. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Živko Ana, razrešena 4. 5. 1994,
direktorica Kristofič Ljudmila, imenovana
4. 5. 1994, Maribor, Goriška 5, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-18978
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/04372 z dne 23. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa MM + JM, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Vukovski vrh 46a, Jareni-
na, pod vložno št. 1/08217/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5760917
Osnovni kapital: 1,546.412 SIT
Ustanovitelj: Mikiš Jože, Jarenina, Vu-

kovski vrh 46/a, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,546.412 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18979
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03341 z dne 22 2. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIAMIX, marketing in
trženje, d.o.o., Filipičeva 27, Maribor, pod
vložno št. 1/05819/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5625343
Sedež: Maribor, Magdalenski trg 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vuga-Cizl Dušanka,

Maribor, Filipičeva 27, vstop 18. 6. 1992,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18980
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05547 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MISTOR, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Šolska 16, Mari-
bor, pod vložno št. 1/08425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5771854
Firma: MISTOR, inženiring, zastops-

tva, storitve in trgovina, d.o.o.
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10
Osnovni kapital: 1,558.200 SIT
Ustanovitelja: Potočan Milan, izstop

22. 12. 1994; Sterger Zorec Marjeta, Mari-
bor, Koroška cesta 63, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1,558.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočan Milan, razrešen 22. 12. 1994;
direktorica Sterger Zorec Marjeta, imeno-
vana 22. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se razširi za: inženi-
ring: pridobivanje in izvajanje poslov, pro-
jektiranje, nadzor nad izvajanjem objektov;
proizvodnjo strojev, strojnih delov in dru-
gih izdelkov iz kovin, ter izdelkov iz lesa;
montažo strojev in naprav; svetovanje: pri
projektiranju in izvajanju projektov, pri re-
ševanju tehnične in tehnološke problemati-
ke, pri zaposlovanju kapacitet; marketing;
trgovinske storitve: agencijske storitve, sto-
ritve odpravljanja in dostavljanja blaga, sto-
ritve kontrole kakovosti in količine blaga,
storitve reklame in ekonomske propagande;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je v prometu blaga in storitev; prevozne
storitve; notranja in mednarodna špedicija;
finančni inženiring; menjalniški posli; lea-
sing; vzdrževanje in servisiranje strojne in
regulacijske opreme.

Celoten obseg dejavnosti družbe odslej
glasi: grafična dejavnost; zaključna in obrt-
na dela v gradbeništvu; antikorozijska zaš-
čita kovin; prevoz blaga v cestnem prome-
tu; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu; gostinske sto-
ritve nastanitve, prehrane in druge gostin-
ske storitve; turistične agencije in uradi; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
komisijski posli v prometu blaga; ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve;
prirejanje sejmov in razstav; fotokopiranje
in druge administrativne storitve; inženiring:
pridobivanje in izvajanje poslov, projekti-
ranje, nadzor nad izvajanjem objektov; proi-
zvodnjo strojev, strojnih delov in drugih iz-
delkov iz kovin, ter izdelkov iz lesa; monta-
žo strojev in naprav; svetovanje: pri projek-
tiranju in izvajanju projektov, pri reševanju
tehnične in tehnološke problematike, pri za-
poslovanju kapacitet; marketing; trgovinske
storitve: agencijske storitve, storitve odprav-
ljanja in dostavljanja blaga, storitve kontro-
le kakovosti in količine blaga, storitve re-
klame in ekonomske propagande; komer-

cialni posli pri uresničevanju funkcije v pro-
metu blaga in storitev; prevozne storitve;
notranja in mednarodna špedicija; finančni
inženiring; gradbeni inženiring; menjalniš-
ki posli; leasing; vzdrževanje in servisiranje
strojne in regulacijske opreme.

Rg-18984
Temeljno sodišče v Mariboru, enota

v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03389
z dne 14. 10. 1994 pri subjektu vpisa
MAJCEN, trgovina in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/04138/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5499658
Osnovni kapital: 1,542.400 SIT
Ustanovitelj: Majcen Janko, Maribor,

Raški dol 1/a, vstop 1. 7. 1991, vložek
1,542.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18985
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03274 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MAKE TRADE, podjetje
za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ulica Staneta Severja 22, Maribor,
pod vložno št. 1/04538/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5537894
Firma: MAKE TRADE, družba za tr-

govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Gregl Ivan, Maribor, Ulica

Staneta Severja 22, vstop 25. 11. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18989
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05625 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MARTY, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Laznica 39, Mari-
bor, pod vložno št. 1/06996/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5711886
Sedež: Pekre-Limbuš, Laznica 39
Osnovni kapital: 1,632.729 SIT
Ustanovitelja: Osrajnik Davorin, vstop

1. 7. 1992 in Osrajnik Vlasta, izstop 27. 12.
1994, oba Pekre-Limbuš, Laznica 39, vloži-
la po 816.364,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Osrajnik Davorin, imenovan 1. 7. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Osrajnik Vlasta, imenovana 27. 12. 1994.

Rg-18991
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04788 z dne 1. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MDV, pospeševanje med-
narodne menjave, d.o.o., Podgornikova 6,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/08090/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5328357
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Urbančič Mojca, Mari-

bor, Mladinska 2, vstop 22. 11. 1992, vlo-
žek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18992
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05175 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MAR & JAN, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Starše 55, Starše, pod vložno št. 1/05398/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, tipa zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5597358
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Omeršnik Mario, Maribor,

Plečnikova 13, vstop 20. 3. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lešnik Janko, Starše, Starše 55, vstop 23. 3.
1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lešnik Janko, imenovan 23. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Omeršnik Mario, imenovan 20. 12. 1994.

Rg-18994
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05421 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MIPS, podjetje za računal-
niški inženiring in trgovino, d.o.o., Sveto-
zarevska 10, Maribor, pod vložno št.
1/02898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5414695
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Delič Darko, Zgornja Pol-

skava, Šolska 13, vstop 13. 9. 1990, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Verber Domen, Maribor, Veljka Vlahoviča
59, vstop 13. 9. 1990, vložek 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18995
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04687 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MARIBORSKA BORZNO-
POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o., Vita
Kraigherja 4, Maribor, pod vložno št.
1/08453/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika, osnovnega ka-
pitala, dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765579
Osnovni kapital: 37,499.637 SIT
Ustanovitelji: Nova kreditna banka Ma-

ribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
vstop 29. 3. 1993, vložek 28,500.249 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Brglez Stanko,
Maribor, Lavričeva 14, vstop 29. 3. 1993,
vložek 3,499.878,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Judar Srečko, Ruše, Industrij-
ska 16, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,999.892,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žunko Tatjana, Maribor, Betnavska
cesta 85/a, vstop 29. 3. 1993, vložek
874.904,30 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Fras Marica, Maribor, Partizanska 15,

vstop 29. 3. 1993, vložek 874.904,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cipot Dragica,
Maribor, Šimekova 25, vstop 29. 3. 1993,
vložek 874.904,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Ileršič Dragica, Maribor, Velj-
ka Vlahoviča 47, vstop 29. 3. 1993, vložek
874.904,30 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brglez Stanko, imenovan 4. 11. 1994,
predstavlja in zastopa družbo brez omejitev
razen pri naslednjih poslih: nakup in proda-
ja osnovnih sredstev družbe v vrednosti nad
1,000.000 SIT, naložbe sredstev družbe v
vrednostne papirje enega izdajatelja v višini
več kot 30% kapitala družbe, razen v prime-
ru naložb v državne vrednostne papirje,
vrednostne papirje Banke Slovenije in vred-
nostne papirje Nove kreditne banke Mari-
bor d.d.; dajanje in najemanje kreditov in
sklepanje depozitnih pogodb, za katere je
potrebna predhodna odobritev skupščine
družbe.

Dejavnost družbe se spremeni in odslej
glasi: sprejemanje nalogov investitorjev, ki
se nanašajo na nakup ali prodajo vrednost-
nih papirjev ter izvrševanje takšnih nalogov
na borzi ali izven nje za tuj račun in proti
plačilu provizije (posredovanje); kupovanje
in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj
račun, z namenom pridobivanja dobička (tr-
govanje); gospodarjenje z vrednostnimi pa-
pirji po naročilu in za račun strank proti
plačilu provizije (upravljanje s finančnim
premoženjme strank); svetovanje strankam
pri izdaji in nakupu oziroma prodaji vred-
nostnih papirjev (investicijsko svetovanje);
opravljanje storitev pri hranjenju vrednost-
nih papirjev strank, shranjenih v klirinško-
depotni družbi.

Rg-18999
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02113 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa MALE
DESIGN, storitve reklame in ekonomske
propagande,   d.o.o.,   pod   vložno   št.
1/08176/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5774365
Osnovni kapital: 1,730.174 SIT
Ustanovitelj: Male Marjan, Slovenska

Bistrica, Zgornja Bistrica 175, vstop 4. 5.
1993, vložek 1,730.174 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19002
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04574 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MANTET, trgovsko, proi-
zvodno podjetje, d.o.o., Čadram 14, Op-
lotnica, pod vložno št. 1/07655/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5756561
Osnovni kapital: 1,794.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Borut, Oplotnica,

Čadram 14, vstop 20. 1. 1993, vložek
1,794.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19005
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05050 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MR EXPORT-IMPORT,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, mon-
tažo in inženiring, d.o.o., Lenardonova 47,
Maribor, pod vložno št. 1/05047/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5584566
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Romih Milan, Maribor, Le-

nardonova 47, vstop 9. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19006
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05030 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MANDATA, svetovanje in
trgovina, d.o.o., Kamniška 9, Maribor,
pod vložno št. 1/01948/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5881242
Sedež: Maribor, Lešnikova 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Franc, Maribor,

Lešnikova 6, vstop 8. 3. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19217
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg 207/94 z dne
18. 2. 1994 v reg. vl. 1/6112-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo PRO-
GRAF-TRADE, podjetje za propagando,
marketing in trgovino, d.o.o., Limbuš,
Limbuška c. 52 spremembo sedeža, tako da
odslej glasi: Maribor, Limbuška 50/a.

Rg-19218
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 568/94 z dne
4. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. na registrskem vlož-
ku št. 1/9118-00 pri firmi:

PRESS CLIPPING-Tatjana Novak &
Co., Spremljanje in analiza medijev,
d.n.o.

Skrajšana firma: PRESS CLIPPING–
Tatjana Novak&Co., d.n.o.

Sedež družbe je: Maribor, Gregorčiče-
va 37

Ustanovitelja Tatjana Novak, Maribor,
Konšakova 28 in Vilčnik Boštjan, Maribor,
Za vasjo 21, vlagata v družbo 2.000 SIT.

Dejavnosti družbe so: zastopniški, posred-
niški, agencijski, komisijski in komercialni
posli, z domačimi in tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami v prometu blaga in storitev;
poslovne storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav in druge organizacijske storitve, knjigo-
vodske in računovodske storitve, storitve ob-
delave podatkov, druge neomenjene storitve;
grafična dejavnost; storitve reklame in eko-
nomske propagande; založniška in časopisno
založniška dejavnost; kooperacijski posli s
področja registriranih dejavnosti z domačmi-
mi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami;
raziskovalno-razvojne storitve (ekonomske
in tehnične); lohn posli; reeksport posli; druž-
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ba za svoje obveznosti odgovarja s svojim
celotnim premoženjem. Za obveznosti druž-
be odgovarjajo družbeniki s svojim celotnim
premoženjem subsidiarno in solidarno; posle
družbe bosta vodila oba družbenika t. j. Tat-
jana Novak in Vilčnik Boštjan, ki zastopata
družbo doma in v tujini samostojno in
neomejeno. Vsak izmed družbenikov lahko
posluje samostojno in sklepa posle s soglas-
jem (pisnim pooblastilom) preostalih druž-
benikov.

Rg-19221
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05126 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PKS, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o., Ložnica
20/a, Makole, pod vložno št. 1/01452/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5323711
Osnovni kapital: 1,500.656,30 SIT
Ustanovitelja: Žrjav Marija in Žrjav

Franc, oba Makole, Ložnica 20/a, vstopila
29. 1. 1990, vložila po 750.328,15 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1995: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno 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 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-19222
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04569 z
dne 1. 12. 1994 pod št. vložka 1/09356/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev delniške družbe s temile podatki:

Firma: PID ZVON, Krekova pooblaš-
čena investicijska družba, d.d.

Skrajšana firma: PID ZVON, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Slomškov trg 18
Osnovni kapital: 9.260,000.000 SIT
Ustanovitelj: Krekova pooblaščena druž-

ba za upravljanje, d.o.o., Maribor, Slomš-
kov trg 18, vstop 26. 11. 1994, vložek
1,951.032 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Gerič Milan, imenovan 26. 11. 1994,

Pekre, Vlada Žigerja 5, zastopa družbo z
omejitvami, da potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta pri sklepanju pogodb, za katere
je tako določeno s poslovnim načrtom, po-
godb za plačilo provizije v delnicah investi-
cijske družbe, pogodb za najemanje in daja-
nje posojil izven meje določene s poslov-
nim načrtom, pogodb o prenosu opravljanja
plačilnega prometa, hrambe vrednostnih pa-
pirjev in opravljanja poslov o nakupu in
prodaji vrednostnih papirjev na borzi in po-
godb o izplačilu predčasne dividende.

Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1994: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-19227
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00567 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA, Tržaška cesta 68/a, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/09400/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881447164
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 6340

Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-19230
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00568 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, pod
vložno št. 1/09400/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti, za-
stopnikov in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5881447
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Podgorelec Alfonz, imenovan 15. 12.
1994, Maribor, Koroška 116, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za pravni promet z ne-
premičninami in za sklepanje pogodb nad
240,000.000 SIT, potrebuje soglasje nad-
zornega sveta; direktor Fošt Jože, imenovan
22. 12. 1994, Maribor, Greenwiška cesta
10/a, zastopa družbo kot namestnik direk-
torja z omejitvijo, da za pravni promet z
nepremičninami in za sklepanje pogodb nad
240,000.000 SIT potrebuje soglasje nadzor-
nega sveta.

Člani nadzornega sveta: Perčič Vincenc,
Perpar Stanko in Odar Miroslav, vsi vstopili
28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-19231
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00565 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o., Maribor, POSLOVNA ENOTA
MARIBOR, Partizanska cesta 54, Mari-
bor, pod vložno št. 1/09400/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5881447264
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 6340

Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-19233
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06573 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PRODAS, mednarodno,

proizvodno, trgovsko, svetovalno in turi-
stično podjetje, d.o.o., Kraigherjeva 19/a,
Lenart, pod vložno št. 1/04192/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5508703
Osnovni kapital: 5,515.000 SIT
Ustanovitelji: EURODAS, podjetje za tr-

ženje, ekonomiko in organizacijo poslova-
nja, d.o.o., izstop 29. 12. 1994; Perlič Zvon-
ko, vložek 2,867.000 SIT; Perlič Boštjan in
Belnc Klavdija Zvonka, vložila po
1,323.600 SIT, vsi iz Celja, Zagrad 61, vsto-
pili 29. 12. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 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; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 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; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 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; 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; 4125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
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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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
industrijo; 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; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-19235
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03867 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POLIKARP, proizvodno,
storitveno, trgovsko in gostinsko podjet-
je, d.o.o., Industrijska ulica 16, Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/05930/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5628601
Firma: WVTERM, podjetje za proi-

zvodnjo, storitve, trgovino in gostinstvo
Skrajšana firma: WVTERM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,611.363,83 SIT
Ustanovitelji: Marksl Radislav, Miklavž

na Dravskem polju, Dolga ulica 10, vstop
14. 7. 1994, vložek 292.205,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Vanovšek Vojteh,
Maribor, Kersnikova ulica 2, vstop 14. 7.
1994, vložek 214.284 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Špiganovič Sonja, Maribor, Mo-
še Pijade 11, vstop 14. 7. 1994, vložek
142.856 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
WVT Wirtschftliche Verbrennungs-Tehnik
K:W:; Prochnov, GmbH, Overath D 51491,
Nem., Banhofstrasse 55-9, vstop 22. 12.
1994, vložek 962.018,33 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Marksl Radislav, imenovan 14. 7.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pri naslednjih poslih mora dobiti soglasje
družbenikov: odtujitev ali obremenitev os-
novnega kapitala družbe vključno z zem-
ljiško enakimi pravicami ter pravicami na
splošno; odtujitev celotnega podjetja; na-
kup zemljiške lastnine za družbo vključno z
zemljiškimi pravicami; izgradnja novogra-
denj, renoviranje kot tudi vsaka bistvena
sprememba na zgradbah družbe; najem po-
sojil in drugih kreditov za družbo ter njiho-
vo odpoved, kolikor v posameznem prime-
ru ali skupno presegajo v poslovnem letu
1,640.000 SIT (20.000 DEM), ali za najem
kredita za celotno družbo, če bi odobreno
posojilo presegalo znensek 4,100.000 SIT
(50.000 SIT); prevzem poroštev in garancij;
odobritev plačilnih pogojev, ki presegajo
vsakokratno mero dostavnih pogojev; skle-
nitev meničnih obveznosti; sklenitev najem-
nin ali skupnih pogodb (oziroma dati v na-
jem ali zakup) za več kot eno leto ali z
odpovednim rokom daljšim od šest mese-
cev ali z najemnino oziroma zakupnino, ki
znaša več kot 164.000 SIT (2.000 DEM);
sklenitev drugih pogodb, s katerimi bi za
družbo nastale obveznosti za periodo daljšo
od enega leta; sklenitev, sprememba, odpo-
ved in razveljavitev pogodb nameščencev z
direktorji ali uslužbenci družbe pri katerih
so predvideni letni dohodki višji od
1,230.000 SIT (15.000 DEM) ali je predvi-
den njihov delež pri dobičku v katerikoli
obliki dobičkovnih ali od prometa odvisnih
prejemkov; prevzem preživnin, še posebej
pokojninskih obveznosti; privolitev ali odo-
britev odpravnin ipd. pri prenehanju delov-
nega razmerja, v kolikor bi to presegalo
zakonske predpise; načrtovanje navadnih
poslov; nakup in odtujitev lastnih deležev
družbe; podelitev dovoljena za zavarova-
nje, za varnost prenosa lastnine ali fiduciar-
nega prenosa deležev družbe; izvajanje dru-
žabniških pravic v drugih družbah, z izjemo
družbe (TVT TERMEX), pri kateri je ob
sestavljanju tega pravilnika že obstoječa
udeležba; predujmi za vsakokratni predvi-
deni letni dobiček družabnikov; podelitev
prokur kot tudi pooblastil in odpoklic pro-
kuristov ter pooblaščencev; ustanovitev po-
družnic, nakup podjetij ali udeležb, prev-
zem zastopstev, sklenitev pogodb o delov-
nih razmerjih in interesnih skupnostih; odo-
britev kreditov zase, za druge direktorje

družbe, za njene prokuriste, za celotno po-
slovanje pooblaščencev ali pooblaščence z
generalnim pooblastilom; prevzem dolgov;
prokurist Vanovšek Vojteh, imenovan
14. 7. 1994, zastopa družbo z enakimi ome-
jitvami kot direktor Radislav Marksl; pro-
kuristka Špiganovič Sonja, imenovana
14. 7. 1994, zastopa družbo z enakimi ome-
jitvami kot direktor Radislav Marksl; pro-
kurist Prochnov Karl Wilhelm, imenovan
22. 12. 1994, Kulheimer Muhle, Nem., Ber-
gischgladbach 1, zastopa družbo z enakimi
omejitvami kot direktor Radislav Marksl;
prokurist Bauer Horst, imenovan 22. 12.
1994, Waldbrol 51545, Nemčija, Baumen
84, zastopa družbo z enakimi omejitvami
kot direktor Radislav Marksl.

Rg-19236
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00049 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PROBANKA, družba za
upravljanje, d.d., Strossmayerjeva 11,
Maribor pod vložno št. 1/09060/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5827876
Osnovni kapital: 150,000.000 SIT.

Rg-19139
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01929 z
dne 23. 6. 1994 pod št. vložka 1/09041/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge, ustanoviteljev, de-
javnosti in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5822416
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kreditna banka Maribor,

d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vstop
16. 12. 1993, vložek 70,000.000 SIT; Zava-
rovalnica Maribor, d.d., Maribor, Cankarje-
va 3, vstop 2. 3. 1994, vložek 15,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; FINEA,
d.o.o., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 10,
vstop 2. 3. 1994, vložek 5,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Mariborska borz-
no posredniška hiša, d.o.o., Maribor, Ul. Vi-
ta Kraigherja 4, vstop 2. 3. 1994, vložek
4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SPEM, d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 17,
vstop 2. 3. 1994, vložek 1,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Pavlin Branko,
Maribor, Borisa Vinterja 5, vstop 2. 3. 1994,
vložek 5,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pri vpisanih dejavnostih se brišejo na-
slednje dejavnosti: finančni inženiring; fi-
nančna analiza denarnih tokov; upravljanje
s portfeljem vrednostnih papirjev; svetova-
nje na področju lastninjenja podjetij; posre-
dovanje pri prometu z nepremičninami.

Odslej je dejavnost družbe: upravljanje
investicijskih skladov.

Rg-19140
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg 2620/93 z dne 9.
2. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča
spremembe na registrskem vložku št.
1/6751-00 pri družbi z omejeno odgovor-
nostjo:
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KLASAND, Trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o.

Sedež: Orehova vas, Hotinja vas 79c
Ustanovitelja: k podjetju pristopata z

dnem 20. 8. 1993 Skodič Klavdija in Skodič
Aleksander, Orehova vas, Hotinja vas 79c.
Dosedanji lastnik prepušča vsakemu po
33,3% delež ustanovitvenega kapitala brez-
plačno.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: na no-
vo se pooblastita za zastopnaje podjetja do-
ma in v tujini prokurista Skodič Aleksander
in Skodič Klavdija, neomejeno.

Rg-19145
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg 591/94 z dne 13.
4. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/6698-00 pri
družbi z omejeno odgovornostjo

Podjetje za tržne, kulturne, organiza-
cijske, poslovno turistične storitve in tr-
govino KRAMARSKI d.o.o., Maribor,
Trg Borisa Kridriča 6, vpisalo spremembo
sedeža:

Sedež družbe tako odslej glasi: Mari-
bor, Maistrova 30.

Rg-19147
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom št. Srg 614/94 z dne
18. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/5857-00 s temile podatki:

Firma:  KROIS,  Storitveno  podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: KROIS, d.o.o.
Sedež: Maribor, Zavita ul. 14
Osnovni kapital: Opravi se dokapitaliza-

cija osnovne vloge družbe v višini
906.952,61 SIT. Spremeni se osnovna glav-
nica družbe s sedanjih 597.000 SIT, na
1,503.962,61 SIT.

Rg-19148
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 201/94 z dne
21. 2. 1994 v reg. vl. 1/7088-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo

KEMOTERM, podjetje za proizvod-
njo, storitev in trgovino, d.o.o., Strossma-
yerjeva ulica, Maribor

Spremembo sedeža, tako da odslej glasi:
Maribor, Heroja Jevtiča B.Š.

Rg-19152
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/03204 z dne 15. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa KEGA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Nikova 5, Lenart v Slovenskih goricah, pod
vložno št. 1/02546/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5404088
Osnovni kapital: 7,058.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Milan, Lenart,

Nikova 5, vstop 3. 7. 1990, vložek 7,058.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19153
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04790 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KLEVŽE, podjetje za proi-
zvodnjo, montažo, trgovino in inženiring,

d.o.o., Titova cesta 24, Maribor, pod vlož-
no št. 1/02065/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, tipa zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5364442
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Klevže Ivo in Klevže Maj-

da, oba iz Maribora, Ahacljeva 12/a, vstopi-
la 11. 2. 1990, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klevže Ivo, imenovan 11. 2. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev; direktorica
Klevže Majda, imenovana 28. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-19158
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/03475 z dne 28. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOPLAS, proizvodno, trgovsko in
servisno podjetje, d.o.o., Cvetlična 8, Le-
nart v Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/01784/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5469309
Osnovni kapital: 1,804.560 SIT
Ustanovitelja: Bezjak Mojca, Lenart,

Cvetlična 8, vstop 28. 12. 1989, vložek
902.280 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mihalič Bojan, Lenart, Cmureška 1, vstop
28. 12. 1989, vložek 902.280 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mihalič Bojan, imenovan 28. 12. 1989,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Bezjak Mojca, imenovana 13. 6. 1994.

Rg-19164
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04365 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PLAVI CVET, družba za
opravljanje storitev, svetovanje, trgovine
in proizvodnje, d.o.o., Raskovec 25, Op-
lotnica, pod vložno št. 1/08442/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo s temile podatki:

Matična št.: 5806798
Firma: KALDERA, podjetje za proi-

zvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KALDERA, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska

38
Ustanovitelj: Gumzej Janez, izstop 5. 10.

1994; Javornik Jožef, Zgornja Ložnica, Gla-
domes 88, vstop 5. 10. 1994, vložek
103.052,90 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gumzej Janez, razrešen 5. 10. 1994;
direktor Javornik Jožef, imenovan 6. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.

Rg-19167
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03767 z dne 20. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KVIK JAGER PRE-
HRANA, d.o.o., Partizanska cesta 3–5,
Maribor, pod vložno št. 1/09031/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
priimka zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5827477
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Ročnik Andreja, imenovana
17. 12. 1993, Maribor, Teplyjevo naselje 5,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19169
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05792 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOPILUS, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Rošnja 14/a, Starše, pod vlož-
no št. 1/07956/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5805015
Sedež: Maribor, Hektorovičeva 20
Osnovni kapital: 1,677.400 SIT
Ustanovitelj: Bandur Jožica in Bandur

Miran, izstopila 29. 12. 1994; Namestnik
Robert, Maribor, Markovičeva 9, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,677.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bandur Miran, razrešen 29. 12. 1994;
družbenica Bandur Jožica, razrešena 29. 12.
1994, direktor Namestnik Robert, imeno-
van 29. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-19174
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04319 z
dne 16. 11. 1994 pri subjektu vpisa AUTO-
LEASING TAM, d.d., pod vložno št.
1/01132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev statuta z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo statuta, spre-
membo firme, člane nadzornega sveta in
spremembo omejitev pooblastil direktorju s
temile podatki:

Matična št.: 5300347
Firma: KBM-LEASING, d.d.
Osnovni kapital: 904,009.525 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-

ktorica Zajec Irena, imenovana 12. 10. 1994,
Maribor, Cafova ul. 5, zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa pogodbe in druge za-
vezujoče pravne posle, sodne ter izvensod-
ne poravnave, kjer vrednost posla presega
tolarsko protivrednost 0,5 mio DEM, po
predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Rg-19176
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04408 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KAROSERIST MARIBOR,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Jadranska cesta 27, Maribor, pod vložno
št. 1/00788/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o uvedbi stečajnega po-
stopka, spremembo firme in oseb pooblaš-
čenih za zastopanje s temile podatki:
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Firma:  KAROSERIST  MARIBOR,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. –
v stečaju

Skrajšana firma: KAROSERIST MARI-
BOR, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Rajko, razrešen 24. 10. 1994;
direktor Banovič Krsto, razrešen 24. 10.
1994, stečajni upravitelj Soče Ivan, imeno-
van 24. 10. 1994, Ruše, Ruške čete 14, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-19177
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01637 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KEST, servis, svetovanje,
trgovina, zastopanje, izvoz, uvoz, d.o.o.,
Koroška cesta 14, Maribor, pod vložno št.
1/03770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5476887
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanoviteljica: Kampič Majda, Kamni-

ca, Cesta v Rošpoh 15, vstop 29. 1. 1991,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19178
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01670 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KOGLER, podjetje za or-
ganizacijo, proizvodnjo, storitve in trže-
nje, d.o.o., Lormanje n.h., Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno št. 1/05418/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5821509
Osnovni kapital: 1,689.200 SIT
Ustanovitelja: Kogler Ivan, vložek

1,686.000 SIT in Kogler Sašo, vložek 3.200
SIT, oba Lenart v Slovenskih goricah, Lor-
manje n.h., vstopila 27. 3. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-19184
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03872 z
dne 18. 11. 1994 pri subjektu vpisa KRS,
družbeno podjetje za upravljanje, vzdr-
ževanje, modernizacijo in izgradnjo ka-
belske  televizije,  p.o.,  pod  vložno  št.
1/02042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5420792
Firma:  KABELSKO  RAZDELILNI

SISTEM ROTOVŽ, d.d., Maribor, Mai-
strova ulica 17, Maribor

Skrajšana firma: KRS ROTOVŽ, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 141,162.000 SIT
Ustanovitelji: 9844 uporabnikov na pod-

lagi vplačanih prispevkov po seznamu, vsto-
pili 24. 4. 1990, vložili 141,162.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perko Milan, imenovan 13. 7. 1994,
Kamnica, Cesta v Rošpoh, zastopa delniško
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1994:
6420 Telekomunikacije; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-19186
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04671 z
dne 30. 12. 1994 pod št. vložka 1/09406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5878373
Firma:  KAESER  KOMPRESSOREN

Gesellschaft m.b.H., 4031 Linz, Dallinger-
strasse 8, Avstrija, Podružnica: MA-
RIBOR

Pravno org. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Na poljanah 45/b
Ustanovitelj: KAESER KOMPRES-

SOREN, Gesellschaft m.b.H., Linz, Avstri-
ja, Dalingerstrasse 8, vstop 19. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Šuran Silvano, imenovan 19. 10.
1994, Maribor, Kardeljeva 80.

Rg-19188
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04779 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa KONDOR, podjetje za proi-
zvodnjo, posredovanje, zastopanje in tr-
govino, d.o.o., Titova 87, Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/02199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5380685
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klajderič Drago, Sloven-

ska Bistrica, Klopce 25, vstop 7. 5. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19200
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01876 z
dne 26. 5. 1994 pod št. vložka 1/03301/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Firma: PANEX, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: PANEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,567.000 SIT
Ustanovitelj: Lazarevič Andreja in Jager

Gregor, izstopila 23. 5. 1994; Krajnčič Mar-
ko, Maribor, Tomanova 5, vstop 23. 5. 1994,
vložek 11,567.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Lazarevič Andreja, razrešena 24. 5.
1994; direktor Krajnčič Marko, imenovan 23.
5. 1994, zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-19204
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03861 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PLANIKA, trgovsko pod-

jetje, p.o., Trg svobode 5, Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/00928/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, dejavnosti in zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5002729
Sedež: Slovenska Bistrica, Trg svobo-

de 12
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Stegne Milan, imenovan 22. 9. 1992,
zastopa podjetje z omejitvijo, da sklepa po-
godbe o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev v vrednosti nad 500.000 SIT po sklepu
delavskega sveta; direktor Pravdič Borut,
razrešen 18. 5. 1994; direktorica Drozg Vi-
da, imenovana 19. 5. 1994, Poljčane, Pod-
boč 3, zastopa podjetje z omejitvijo, da skle-
pa pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih
sredstev v vrednosti nad 500.000 SIT po
sklepu delavskega sveta.

Dejavnost se razširi za: odkup in prodaja
rabljenih motornih vozil, koles, dvokoles in
mopedov; montaža, demontaža in centrira-
nje avtomobilskih plaščev; opravljanje sto-
ritev s področja skladiščenja blaga in mani-
pulacije z blagom; oddaja poslovnih in skla-
diščnih prostorov v najem.

Dejavnost odslej glasi: prodaja na drob-
no po naslednjih trgovskih strokah: žita in
mlevski izdelki; povrtnina, sadje in izdelki;
meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki;
alkoholne in brezalkoholne pijače; živila in
gospodinjske potrebščine; zdravilne rastli-
ne; tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki iz
krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konoplje
in jute; obutev in potrebščine; izdelki iz
gume, kavčuka in plastičnih mas; usnje, sed-
larski in jermenski izdelki ter potrebščine;
surove kože, volna in krzno, živalski od-
padki in dlaka; kovinski in železarski izdel-
ki; valjani, vlečeni in kovani izdelki črne in
barvaste metalurgije; elektrotehnični in
elektronski aparati, radijski in TV sprejem-
niki, stroji, deli in potrebščine; elektroteh-
nični stroji, naprave, oprema in elektroteh-
nični material ter svetilna telesa; gradbeni,
sanitarni, instalacijski in ogrevalni material;
pohištvo; keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebe; kemični izdelki, barve, laki in po-
trebščine; knjige in muzikalije; papir, šolski
in pisarniški material, oprema in potrebšči-
ne; drogerijsko blago; tobačni izdelki, vži-
galice in potrebščine; fotografski in kine-
matografski aparati, instrumenti in aparati
za potrebe izobraževanja, znanstvenega ra-
ziskovanja in poklicno uporabo; galanteri-
ja, bižuterija, bazarsko blago ter igrače;
glasbila, potrebščine in muzikalije; parfu-
merijsko in kozmetično blago; ure in izdel-
ki iz plemenitih kovin; izdelki za šport, lov
in ribolov ter kampiranje; izdelki, oprema
in potrebščine, namenjeni za osebno vars-
tvo pri delu, civilno in protipožarno varstvo
ter SLO; kmetijski stroji in orodje, umetna
gnojila, semena, sadilni material in sredstva
za zaščito rastlin in živine; živilska in druga
živalska krma; industrijske rastline; filateli-
ja in potrebščine; semensko blago; čebelar-
ski material in potrebščine; izdelki domače
in umetne obrti; cvetlice; perje; razširjanje
dnevnikov, periodičnih in občasnih časni-
kov, revij in drugih podobnih tiskov; orož-
je, lovske potrebščine, strelivo, pirotehnični
material in smodnik; komisijska prodaja od-
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vzetega orožja; motorna vozila, deli in po-
trebščine; nafta in naftni derivati, olja, ma-
sti; stare stvari; starine in umetnine; prodaja
na debelo po naslednjih strokah: valjani in
vlečeni izdelki črne in barvaste metalurgije;
kovinski in železarski izdelki; gradbeni, sa-
nitarni, instalacijski in ogrevalni material;
kemični izdelki, barve, laki in potrebščine;
gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in pla-
stičnih mas; izdelki, oprema in potrebščine,
namenjeni za osebno varstvo pri delu, civil-
no in protipožarno varstvo ter SLO; motor-
na vozila, deli in potrebščine; alkoholne in
brezalkoholne pijače; živila in gospodinj-
ske potrebščine; pohištvo; papir, šolski in
pisarniški material, oprema in potrebščine;
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
potrebščine, reprodukcijski in potrošni ma-
terial za oskrbovanje proizvodnje, obrti, in-
frastrukturnih in storitvenih dejavnosti; sto-
ritve: gostinske storitve v bifejih; konsigna-
cijske storitve; aranžerske storitve; odkup
in prodaja rabljenih motornih vozil, koles,
dvokoles in mopedov; montaža, demontaža
in centriranje avtomobilskih plaščev; oprav-
ljanje storitev s področja skladiščenja blaga
in manipulacije z blagom; oddaja poslovnih
in skladiščnih prostorov v najem; koopera-
cijski posli z zasebnimi obrtniki na področ-
ju: izdelave raznovrstnih kovinskih izdel-
kov; izdelave lesenih predmetov; izdelave
predmetov iz usnja in gume; izdelave pred-
metov iz plastičnih mas; izdelave predme-
tov iz papirja; izdelave tekstilnih predme-
tov; opravljanje leasing poslov s področja:
bele tehnike; pohištva; pisarniškega pohiš-
tva; gradbenega materiala; avtomobilov,
motorjev, motornih koles.

Rg-19209
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03482 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PROFIL, podjetje za razi-
skovanje poslovnih procesov in poslovno
svetovanje, d.o.o., Terčeva 52, Maribor,
pod vložno št. 1/01014/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5294789
Sedež: Maribor, Glavni trg 17
Osnovni kaptial: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tomelj Nevenka in To-

melj Branko, oba iz Maribora, Terčeva 52,
vstopila 10. 10. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19216
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04980 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PUPA-TRADE, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino, prevoz in
storitve, d.o.o., Partizanska 3, Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/02706/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5413958
Osnovni kapital: 1,543.399,80 SIT
Ustanoviteljica: Frank Irena, Slovenska

Bistrica, Partizanska 3, vstop 6. 8. 1990,
vložek 1,543.399,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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, 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 taksti-
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 gradbenimi 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; 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; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 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 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvrdrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge stortive za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-19385
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04970 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MOGU, podjetje za sveto-
vanje, trgovino, export-import, proizvod-
njo in storitve, d.o.o., Bukovec 17, Zgor-
nja Polskava, pod vložno št. 1/05289/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5719992
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 3710

Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
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7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2872 Proizvodnja embalaže iz lakih
kovin.

Rg-19390
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06725 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MDT & T, podjetje za me-
dicinsko diagnostiko, terapijo in tehnolo-
gijo, d.o.o., Prežihova 21, Maribor, pod
vložno št. 1/01493/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5617758
Osnovni kapital: 3,286.396 SIT
Ustanovitelji: Veble Andrej, Maribor,

Prežihova 21, vstop 8. 2. 1990, vložek
1,633.396 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vokač Damijan, Maribor, Gregorčičeva 15,
vstop 8. 2. 1990, vložek 1,633.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Slokan Samo, Ma-
ribor, Marčičeva 4, vstop 24. 1. 1994, vlo-
žek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flisar Dušan, Maribor, Strossmayerjeva 32,
vstop 24. 1. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-19391
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03825 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MENTOR, storitveno, tu-
ristično in trgovsko podjetje, d.o.o., Slo-
venska 33, Maribor, pod vložno št.
1/01206/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5537894
Firma: MENTOR, družba za storitve,

turizem in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Iztok, Maribor, Fer-

kova 18, izstop 15. 11. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Papak Zlatko, izstop 26. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Papak Zlatko, razrešen 26. 5. 1994;
direktor Logar Iztok, imenovan 16. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19392
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00551 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MILS, trgovina in storitve,
d.o.o., Cesta XIV. divizije 14, Maribor,
pod vložno št. 1/08257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
ter uskladitev s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5765064
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
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 apratov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, spcializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi

pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 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; 5146 Tr-
govina 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, 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; 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; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
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na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, razen orožja in streliva.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in pogajanje med managerji
in delavci.

Pod šifro G 51.18 sme družba opravljati
posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-19396
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00251 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MAXINA, trgovina na
drobno, d.d., Ulica 10. oktobra 1, Mari-
bor, pod vložno št. 1/01204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko preob-
likovanje s temile podatki:

Matična št.: 5062683
Osnovni kapital: 239,417.000 SIT
Ustanovitelji: udeleženci notranjega od-

kupa, vstopili 5. 12. 1994, vložili po
95,767.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo; udeleženci interne razdelitve, vložili
po 47,883.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Slovenski odškodninski sklad, vstop
5. 12. 1994, vložek 23,942.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mejna ulica 5, vstop 5. 12. 1994,
vložek 23,942.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova 25, vstop 5. 12. 1994, vložek
47,883.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Čižek Dragica, imenovana 5. 12.
1994, Miklavž na Dravskem polju, Ulica
Planinčevih 16, zastopa in predstavlja druž-

be brez omejitev do prve seje skupščine
družbe; prokuristka Vavpotič Marina, ime-
novana 20. 3. 1995, Maribor, Arnolda To-
vornika 19, opravlja vsa pravna dejanja, ki
spadajo v pravno sposobnost družbe, razen
odsvajanja in obremenjavanja nepremičnin,
do prve seje skupščine družbe.

Člani nadzornega sveta: Majal Breda,
Prašnički Žarka in Masten Anka, vse vsto-
pile 5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15811 Dejavnost pekarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5121
Trgovina 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
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, 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 prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-19397
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05242 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MIMADAS, podjetje za tr-
govino, storitve, turizem in gostinstvo,

d.o.o., Roberta Kukovca 48, Maribor, pod
vložno št. 1/05680/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658462
Osnovni kaptial: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Majhenič Bernard, Mari-

bor, Roberta Kukovca 48, vstop 30. 8. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19094
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00713 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa KE-
MAJ, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/07395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kegl Lojzka, Maribor,

Josipa Priola 7, vstop 1. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19095
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00678 z
dne 13. 12. 1994 pri subjektu vpisa
KAMNOSEŠTVO KRAJNC, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno
št. 1/06070/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in tipa pooblastil zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5643708
Osnovni kapital: 1,990.500 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Jelka, Maribor,

Hektorovičeva 12, vstop 24. 3. 1992, vložek
1,990.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Krajnc Jelka, imenovana 24. 3. 1992,
zastopa družbo posamično in brez omejitev;
prokurist Krajnc Stanko, imenovan 13. 4.
1994, Maribor, Hektorovičeva 12, zastopa
družbo posamično, brez omejitev, razen za
odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin.

Dejavnost družbe je naslednja: proizvod-
nja in obdelava: kamna, gramoza in peska,
kamnitih izdelkov in polizdelkov vseh vrst;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; prevoz blaga v cest-
nem prometu; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; kooperacija iz
naslova registrirane dejavnosti; uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov; z-
ačasen uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov.

Rg-19096
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03414 z
dne 1. 12. 1994 pri subjektu vpisa KO-
ROTAN, trgovsko podjetje, p.o., pod vlož-
no št. 1/01669/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5002966
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jukič Dušan, razrešen 10. 6. 1994;
direktor Savelli Milan, imenovan 10. 6.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 614 Št. 10 – 19. II. 1996

1994, Ravne na Koroškem, Pristava 35, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-19098
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03658 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOPUN SIMTO, inženi-
ring, instalacije, gradbeništvo, trgovina,
d.o.o., Zgornji Duplek 19, Spodnji Du-
plek, pod vložno št. 1/02083/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5380162
Osnovni kapital: 1,564.034,70 SIT
Ustanovitelja: Kopun Nevenka, vstop 18.

4. 1990 in Kopun Zlatko, vstop 1. 6. 1994,
oba Zgornji Duplek, Zgornji Duplek 19, vlo-
žila po 782.017,35 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-19099
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05194 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KRAMARSKI, podjetje za
tržne, kulturne, organizacijske, poslovno
turistične storitve in trgovino, d.o.o., Mai-
strova 30, Maribor, pod vložno št.
1/06698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5777429
Firma: KRAMARSKI, turistično pod-

jetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Trg Borisa Kidriča 6
Osnovni kapital: 1,925.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovič Borislav, vstop

8. 4. 1992 in Wiegele Dušanka, vstop 2. 12.
1994, oba iz Maribora, Maistrova 30, vloži-
la po 962.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šinkovič Borislav, imenovan 2. 12.
1994; direktorica Wiegele Dušanka, imeno-
vana 2. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost podjetja se razširi na: sveto-
valno poslovne storitve s področja turizma;
posredovanje turističnih vodičev in prevajal-
cev; turistična promocija mesta Maribor in
države Slovenije; organizacija vodenih og-
ledov mesta; turistično informacijska pisar-
na; organizacija, izvedba in posredovanje
turističnih prireditev; organiziranje, posre-
dovanje, razstavljanje, promocija in prodaja
nacionalnih izdelkov na sejemskih stojni-
cah; storitveno posredovanje sejemskih stoj-
nic, odrov za prireditve, glasbenega ozvo-
čenja in druge opreme.

Dejavnost od sedaj glasi: gostinstvo in
turizem: gostinske storitve prehrane, go-
stinske storitve nastanitve, druge gostinske
storitve, turistične agencije, turistični ura-
di; kulturno umetniška dejavnost: odrsko
glasbena dejavnost, organiziranje muzejev,
organiziranje galerijskih razstav, organizi-
ranje knjižnic ipd.; organiziranje priredi-
tev s področja kulture, izobraževanja in
športa, organiziranje drugih kulturno umet-
niških dejavnosti, založniška dejavnost,
produkcija in trženje časopisnih, radijskih,
televizijskih in avdiovizualnih propagand-
nih in promocijskih sporočil; kinematogra-
fija: izposojanje in distribucija filmov; dru-
ge storitve: organizacija zabavnih priredi-
tev v skladu s predpisi, organizacija sej-
mov, razstav, modnih revij ipd. v skladu s
predpisi; posredovanje na področju prome-
ta blaga in storitev: agencijske storitve, po-
sredniške storitve, komisijske storitve, dru-
ge storitve v skladu s predpisi, zastopanje
firm v prometu blaga in storitev; trgovina:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
in neživilskimi artikli; zunanjetrgovinska
dejavnost: izvoz in uvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov, zastopanje tujih in do-
mačih podjetij v okviru opravljanja dejav-
nosti, agencijski, posredniški in komisijski
posli ter zastopanje domačih partnerjev
vseh gospodarskih panog, razen odvetniš-
kih storitev; svetovalno poslovne storitve s
področja turizma, posredovanje turističnih
vodičev in prevajalcev, turistična promo-
cija mesta Maribor in države Slovenije, or-
ganizacija vodenih ogledov mesta, turistič-
no informacijska pisarna, organizacija, iz-
vedba in posredovanje turističnih priredi-
tev, organiziranje, posredovanje,
razstavljanje, promocija in prodaja nacio-
nalnih izdelkov na sejemskih stojnicah, sto-
ritveno posredovanje sejemskih stojnic,
odrov za prireditve, glasbenega ozvočenja
in druge opreme.

Rg-19100
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05636 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KVID-GT, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Svečane 23/a, Pe-
snica pri Mariboru, pod vložno št.
1/08508/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5774748
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Dragica, Pesnica

pri Mariboru, Trate 20, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,614.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19103
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00125 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa K.A.E., trgovina in stori-
tve, d.o.o., Za gradom 6, Maribor, pod
vložno št. 1/06995/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710693
Osnovni kapital: 2,287.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Albert, Maribor, Za

gradom 6, vstop 22. 11. 1992, vložek
2,287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19112
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05319 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KRALJ, trženje in storitve,
d.o.o., Dalmatinska 36, Maribor, pod vlož-
no št. 1/06781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5679702
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kralj Marjan, Maribor,

Dalmatinska 36, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19113
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03677 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KOGAL, trgovina, špedici-
ja, prevoz, poslovne storitve, d.o.o., Šen-
tilj 35, Šentilj, pod vložno št. 1/01141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5303672
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Udovičič Karli, Šentilj,

Šentilj 127, vstop 5. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: založniška de-
javnost: izdajanje knjig, časopisov in dru-
gih publikacij; grafična dejavnost: izdajanje
knjig, časopisov in drugih publikacij; obli-
kovanje propagandnih sporočil; ekonomsko-
poslovno svetovanje; storitve raziskave tr-
žišča; storitve s področja “public relations”;
storitve s področja varstva industrijske last-
nine.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno po naslednjih trgovinskih
strokah: kovinski in železarski izdelki, va-
ljani in vlečeni izdelki črne in barvaste me-
talurgije, elektrotehnični stroji, naprave,
oprema in elek. material, gradbeni in insta-
lacijski material, tekstil in tekstilni izdelki,
les in lesni izdelki, živilski izdelki, avtomo-
bili in motorna kolesa; storitve posredova-
nja in zastopanja v trgovini na debelo in na
drobno po naslednjih trgovinskih strokah:
kovinski in železarski izdelki, valjani in vle-
čeni izdelki črne in barvaste metalurgije,
elektrotehnični stroji, naprave, oprema in
elek. material, gradbeni in instalacijski ma-
terial, tekstil in tekstilni izdelki, les in lesni
izdelki, živilski izdelki, avtomobili in mo-
torna kolesa; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; špediterska dejavnost; dejavnost razi-
skave trga; predelava barvastih kovin; ko-
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vinsko predelovalna proizvodnja; stroje-
gradnja; inženiring v proizvodnji strojev;
turistični agencijski posli; menjalniški po-
sli; kooperacije z obrtniki vseh strok; založ-
niška dejavnost: izdajanje knjig, časopisov
in drugih publikacij; grafična dejavnost: ti-
skanje knjig, časopisov in drugih publika-
cij; oblikovanje propagandnih sporočil; eko-
nomsko-poslovno svetovanje; storitve razi-
skave tržišča; storitve s področja “public
relations”; storitve s področja varstva indu-
strijske lastnine.

Rg-19115
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04536 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
SLOVENSKA BISTRICA, kmetijstvo,
trgovina in storitve, z.o.o., Titova cesta
36, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
2/00009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, čla-
nov zadruge, zastopnikov in članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142164
Osnovni kapital: 12,249.796,20 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji zadruge po

seznamu, vstopili 3. 3. 1994, vložili po
12,249.796,20 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pšenišnik Stanislav, razrešen 30. 11.
1994; direktor Kogler Ivan, imenovan 1. 12.
1994, Lenart, Spodnji Porčič 17/a, zastopa
in predstavlja zadrugo neomejeno, razen pri
sklepanju pogodb o nakupu in prodaji os-
novnih sredstev večje vrednosti, ki jih skle-
pa po predhodnem soglasju upravnega od-
bora.

Člani nadzornega sveta: Uršič Stanislav,
vstopil 28. 6. 1992; Leskovar Anton, izsto-
pil 20. 5. 1994 in Koren Zvonko, vstopil 28.
6. 1994.

Rg-19117
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00955 z
dne 1. 8. 1994 pod št. vložka 1/09246/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5845211
Firma: KREKOVA DRUŽBA ZA FI-

NANCIRANJE, d.o.o.
Skrajšana firma: KREKOVA DRUŽBA

ZA FINANCIRANJE, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Slomškov trg 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krekova banka, d.d., Ma-

ribor, Slomškov trg 18, vstop 14. 3. 1994,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bole Franc, Koper, Trg revolucije 11,
vstop 14. 3. 1994, vložek 105.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lesjak Šefan, Fel-
den, Avstrija, Aussichtspromenade 36, vstop
14. 3. 1994, vložek 63.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kraševec Mirko, Mari-
bor, Slomškov trg 20, vstop 14. 3. 1994,
vložek 294.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Cuderman Mirko, Ljubljana, Ilirska
16, vstop 14. 3. 1994, vložek 105.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jeromen Janko,
Ljubljana, Slovenčeva 107, vstop 14. 3.

1994, vložek 63.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Milharčič Lojze, Koper, Trg re-
volucije 11, vstop 14. 3. 1994, vložek 94.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gril Janez,
Ljubljana, Poljanska 4, vstop 14. 3. 1994,
vložek 105.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Golob Aleksander, Maribor, Košaški
dol 20, vložek 52.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zupanič Darko, Maribor, Du-
pleška 34, vstop 14. 3. 1994, vložek 52.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špilak Šte-
fan, Velika Polana, Velika Polana 24, vstop
14. 3. 1994, vložek 21.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Mlakar Kukovič Roza,
Maribor, Zrkovska 142a, vstop 14. 3. 1994,
vložek 42.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gerič Milan, Pekre Limbuš, Vlada
Žagarja 5, vstop 14. 3. 1994, vložek 52.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Golob Aleksander, imenovan 14. 3.
1994, zastopa družbo kot posamični poslo-
vodja, z omejitvijo, da sklepa posle, ki se
nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obre-
menitev nepremičnin ali drugih sredstev, iz-
vajanje investicijskih del in najemanja po-
sojil in kreditov, ki presegajo višino osnov-
nega kapitala, kakor tudi dajanje takih po-
sojil ali poroštev, sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, pre-
nos kakršnihkoli družbenih pravic na druge,
izplačevanje predujmov na račun udeležbe
pri dobičku, s soglasjem skupščine; direktor
Gerič Milan, imenovan 14. 3. 1994, zastopa
družbo kot posamični poslovodja, z omeji-
tvijo, da sklepa posle, ki se nanašajo na
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin ali drugih sredstev, izvajanje in-
vesticijskih del in najemanja posojil in kre-
ditov, ki presegajo višino osnovnega kapi-
tala, kakor tudi dajanje takih posojil ali po-
roštev, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev, prenos kakršnih-
koli družbenih pravic na druge, izplačeva-
nje predujmov na račun udeležbe pri dobič-
ku, s soglasjem skupščine; direktor Zupanič
Darko, imenovan 14. 3. 1994, zastopa druž-
bo kot posamični poslovodja, z omejitvijo,
da sklepa posle, ki se nanašajo na pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, izvajanje investicij-
skih del in najemanja posojil in kreditov, ki
presegajo višino osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih posojil ali poroštev, skle-
panje zakupnih pogodb glede lastnih ali tu-
jih sredstev, prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge, izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku, s soglasjem
skupščine.

Dejavnost družbe je: faktoring in finanč-
ni inženiring; kratkoročno financiranje po-
slov in projektov; svetovanje podjetjem ter
posameznikom pri poslovnih, ekonomskih
in finančnih zadevah; posredovanje pri fi-
nanciranju poslov in projektov; upravljanje
premoženja ter pridobivanje, vnovčenje in
upravljanje z upravičenji na podlagi udelež-
be v podjetjih ali na podlagi terjatev v dru-
gih podjetjih; leasing premičnin in nepre-
mičnin; ocenjevanje in posredovanje v pro-
metu vseh vrst premičnin in nepremičnin ter
svetovanje pri prometu z nepremičninami;
opravljanje premoženjsko-pravnih storitev,
razen odvetniških; najem in dajanje v najem
premičnin in nepremičnin; upravljanje z

zemljišči in nepremičninami; nakup, proda-
ja in posredovanje blaga na licitacijah; na-
kup, prodaja in posredovanje pri prometu s
plemenitimi kovinami, umetninami in dru-
gimi vrednostnimi predmeti in starinami;
notranja in zunanja trgovina; opravljanje fi-
nančno-računovodskih storitev; informacij-
ski in računalniški inženiring; zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in storitev;
opravljanje in posredovanje storitev na po-
dročju marketinga.

Rg-19119
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00962 z
dne 14. 7. 1994 pri subjektu vpisa KASAMA,
trgovina, storitve in proizvodnja, d.o.o. pod
vložno št. 1/06531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Firma: KASAMA, trgovina in storitve,
proizvodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: KASAMA, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kaučič Alojz, Slovenska

Bistrica, Tomšičeva 9, vstop 3. 4. 1992, vlo-
žek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Kaučič Marijan, Ma-
kole, Makole 5, vstop 3. 4. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Dejavnosti družbe so: trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; proizvodnja z lastnimi in najeti-
mi osnovnimi sredstvi, kooperacija; agen-
cijske storitve; storitve inženiringa; posred-
niške storitve; zastopniške storitve; komi-
sijske storitve; storitve odpremljanja in do-
bave blaga; sejemske storitve; storitve
reklame in ekonomske propagande; izvaja-
nje računovodskih in komercialnih poslov;
turistične storitve, turistične agencije, turi-
stični uradi; organizacija športnih priredi-
tev; uzvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov.

Rg-19123
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00080 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KREKOVA BANKA, d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, pod vložno št.
1/07498/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5706491
Osnovni kapital: 2.240,000.000 SIT

Rg-19126
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02065 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KLASAND, trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ho-
tinja vas 79/c, Orehova vas, pod vložno št.
1/06751/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5676207
Osnovni kapital: 1,510.717 SIT
Ustanovitelji: Skodič Bruno, Orehova

vas, Hotinja vas 79/c, vstop 9. 4. 1992, vlo-
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žek 503.572 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Skodič Klavdija, Orehova vas, Hotinja
vas 79/c, vstop 20. 8. 1993, vložek 503.573
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Skodič
Aleksander, Orehova vas, Hotinja vas 79/c,
vstop 20. 8. 1993, vložek 503.572 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Skodič Anica, razrešena 31. 5.
1994; prokuristka Skodič Klavdija, razreše-
na 31. 5. 1994; prokurist Skodič Bruno, ime-
novan 20. 5. 1994; direktor Skodič Alek-
sander, imenovan 24. 5. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-19129
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/00801 z dne 11. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa KLEVŽE, podjetje za proizvod-
njo, montažo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Titova cesta 24, Maribor, pod vložno št.
1/02065/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5364442
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2733 Hlad-
no profiliranje; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodjalan; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

Rg-19135
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom št. Srg 594/94 z dne
28. 4. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. na
registrskem vložku št. 1/6903-00 s temile
podatki:

Firma: MI-KMK, Podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: MI-KMK, d.o.o.
Sedež: Hoče, Čobečeva 10
se preoblikuje v družbo z neomejeno od-

govornostjo, in odslej posluje pod firmo:
KOVAČ – KODA & Co., Podjetje za sto-
ritve in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: KOVAČ – KODA &
Co., d.n.o.

Sedež: Hoče, Čobečeva 10
Vloga družbenikov Kovač Milana in Zim-

šek Danijela v družbo znaša 148.661 SIT

Predmet poslovanja družbe so naslednje
dejavnosti: notranji promet: svetovanje na
področju računovodske, knjigovodske in fi-
nančne službe; storitve knjigovodstva in ra-
čunovodstva; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; gostinske storitve: gostinske stori-
tve nastanitve – prenočišča, penzioni, hotel,
storitve prehrane – restavracije s postrežbo,
slaščičarne, druge gostinske storitve, kavar-
ne, točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane, ter pijače na dom; turistične storitve:
turistične agencije, uradi, drugo turistično
posredovanje; računalniška obdelava podat-
kov; zunanjetrgovinski promet: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
prevoz blaga in oseb v mednarodnem cestn-
em prometu; organiziranje in izvajanje za-
stopniških in posredniških poslov s tujimi
fizičnimi in pravnimi osebami; turistični po-
sli v tujini.

Družba za svoje obveznosti odgovarja s
svojim celotnim premoženjem. Za obvez-
nosti družbe odgovarjajo družbeniki s svo-
jim celotnim premoženjem subsidiarno in
solidarno.

Posle družbe bosta vodila oba družbeni-
ka: Kovač Milan in Zimšek Danijel, ki bo-
sta zastopala družbo doma in v tujini neo-
mejeno in samostojno.

Rg-19137
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 243/94 z dne
18. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/2859-00 s temile podatki:

Firma: KROMI, razvoj in trženje ko-
vinskih izdelkov, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Titova 97

Ustanovitelja: Kropf Ervin, Titova 97,
Slovenska Bistrica in Peter Kropf, Titova
97, Slovenska Bistrica.

Ustanovitvena vloga znaša 1,500.000
SIT.

Dejavnost družbe: raziskovalno-razvojne
storitve v gospodarskih dejavnostih; projek-
tiranje in oblikovanje kovinskih izdelkov;
proizvodnja kovinskega reprodukcijskega
materiala; inženiring; servisiranje in vzdrže-
vanje malih hidrocistern; industrijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi.

Družba lahko opravlja naslednje zuna-
njetrgovinske dejavnosti: uvoz in izvoz ne-
živilskih proizvodov; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev s tuji-
no; zastopanje tujih oseb v pravnem prome-
tu blaga in storitev ter konsignacijska
prodaja.

Preneha pooblastilo za zastopanje dose-
danjemu direktorju Ervinu Kropfu. Na novo
je pooblaščen za zastopanje Peter Kropf,
direktor, z omejitvijo.

Rg-19138
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 1867/93 z
dne 31. 1. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje delovne organizaci-
je v javni zavod na registrskem vložku št.
1/580-00 Maribor s temile podatki:

Firma:  KNJIŽNICA  JOSIPA  VOŠ-
NJAKA SLOVENSKA BISTRICA

Sedež: Trg svobode 16, Slovenska Bi-
strica

Kapital zavoda: 137,782.000 SIT
Dejavnost: sistematično zbiranje in hra-

njenje knjižničnega gradiva, strokovno ob-
delovanje knjižničnega gradiva, predstav-
ljanje knjižničnega gradiva javnosti, daja-
nje gradiva v uporabo, izvajanje bibliograf-
skega, informacijskega, dokumetacijskega
in komunikacijskega dela, organizacija in
izvajanje kulturnih prireditev, organizacija
razstav, založništvo strokovnih publikacij,
domoznanska dejavnost, matična dejavnost,
organizacija raznih predavanj, fotografira-
nje in fotokopiranje gradiva.

Zavod ima vsa pooblastila v pravnem
prometu, za svoje obveznosti odgovarja z
vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Zavod zastopa Metka Pristovnik, ravna-
teljica, z omejtvijo, da sklepa pogodbe o
najetju kreditov po sklepu sveta zavoda.

Rg-19326
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06916 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PALFINGER, proizvodnja,
d.o.o., Jaskova 18, Maribor, pod vložno
št. 1/08710/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5785596
Ustanovitelj: Palfinger AG, Berg-

heim/Salzburg, Avstrija, Franz-W-Scher-
rerstr. 24, vstop 10. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Šmarčan Silvo, razrešen 1. 9. 1994;
prokurist Brindlmayer Josef, imenovan 12.
12. 1994, Bergheim/Salzburg, Franc-W-
Scherrerstr. 24; direktor Ketiš Ivo, imeno-
van 12. 12. 1994, Maribor, Neratova 1, pred-
stavlja in zastopa družbo kolektivno ob so-
podpisu prokurista.

Rg-19329
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03826 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa P & Ž, podjetje za gostins-
tvo, turizem in trgovino, d.o.o., Stritarje-
va 43, Maribor, pod vložno št. 1/06645/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, tipa za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5669642
Firma: P & Ž, družba za gostinstvo,

turizem in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,537.054 SIT
Ustanovitelji: Pirkmajer Helena, Mari-

bor, Gregorčičeva 12, vstop 10. 8. 1992,
vložek 520.985 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Želj Zorislava, Maribor, Stritarjeva
43, vstop 10. 8. 1992, vložek 345.290 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Želj Zoran, Ma-
ribor, Stritarjeva 43, vstop 10. 8. 1992, vlo-
žek 670.779 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Pirkmajer Helena, imenovana 10.
8. 1992, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektor Želj Zoran, imenovan 13. 6. 1994,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 10 – 19. II. 1996 Stran 617

zastopa družbo brez omejitev; direktorca
Želj Zorislava, imenovana 13. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-19330
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04841 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa POLIKOM proizvodno, po-
sredniško, storitveno, trgovsko, izvozno-
uvozno podjetje, d.o.o., Razlagova ulica
17, Maribor, pod vložno št. 1/06269/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5633567
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koštomaj Majda in Ko-

štomaj Miroslav, oba iz Maribora, Razlago-
va ulica 17, vstopila 24. 3. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Koštomaj Majda, imenovana 24. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Koštomaj Miroslav, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19331
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01563 z
dne 29. 12. 1994 pri subjektu vpisa
PROVISION, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., pod vložno št. 1/07988/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5753279
Osnovni kapital: 1,598.500 SIT
Ustanovitelja: Verbenjak Stanko, Mari-

bor, Betnavska 127 in Elgec Karin, Mari-
bor, Obrežna ulica 33, oba vstopila 25. 2.
1993, vložila po 799.250 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-19333
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02223 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PROGRAF TRADE, pod-
jetje za propagando, marketing in trgovi-
no, d.o.o., Limbuška 50/a, Maribor, pod
vložno št. 1/06112/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5657881
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tofant Božidar, Zagreb, R

Hrvaška, Aleja K. Liebknechta 32, vstop
1. 6. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tofant Božidar, imenovan 1. 6. 1992,
zastopa podjetje brez omejitev; prokuristka
Erlih Bernarda, imenovana 19. 5. 1994, Ore-
hova vas, Polanska 38.

Rg-19336
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04777 z dne 11. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PROVAL, inženiring za
tehnologijo, objekte in naprave za litje in
predelavo kovin, d.o.o., pod vložno št.

1/01801/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5382220
Firma: ALMONT, proizvodnja, mon-

taža in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALMONT, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska

38
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelji: Slaček Edvard, Sloven-

ska Bistrica, Visoke 9, vstop 19. 12. 1989,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Gorčenko Alojz, Makole, Strug 18,
vstop 19. 12. 1989, vložek 980.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dragojevič Vu-
kašin, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 5,
vstop 19. 12. 1989, vložek 20.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bračko Vladimir,
Slovenska Bistrica, Cankarjeva n.h., vstop
30. 11. 1994, vložek 660.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Košir Cvetka, Slo-
venska Bistrica, Svetozarevska 14, vstop
30. 11. 1994, vložek 160.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Javornik Evgenija,
Zgornja Ložnica, Gladomes 88, vstop 30.
11. 1994, vložek 160.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rudolf Boris, Sloven-
ska Bistrica, Cankarjeva 14, vstop 30. 11.
1994, vložek 160.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zafošnik Gregor, Slovenska
Bistrica, Tomišičeva, vstop 30. 11. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pečolar Anita, Pragersko, Lesko-
vec 45, vstop 30. 11. 1994, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jug Stani-
slav, Laporje, Hošnica 9, vstop 30. 11.
1994, vložek 120.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Dolenc Jože, Pragersko, Tru-
barjeva 24, vstop 30. 11. 1994, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vlah Borut, Slovenska Bistrica, Tomšiče-
va 10, vstop 30. 11. 1994, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šušter
Ivan, Slovenska Bistrica, Cesta XIV. divi-
zije 1, vstop 30. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarja; Žnidaršič Zmago, Hoče, Boho-
va 1, vstop 30. 11. 1994, vložek 60.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Erker Jo-
že, Slovenska Bistrica, Stepšnikova 4,
vstop 30. 11. 1994, vložek 40.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Muller Edmund,
Slovenska Bistrica, Partizanska 32, vstop
30. 11. 1994, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lončarič Milan, Slo-
venska Bistrica, Finžgarjeva 11, vstop 30.
11. 1994, vložek 120.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stojnšek Dušan, Slo-
venska Bistrica, Cvetlična 2, vstop 30. 11.
1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Justinek Božo, Slovenska Bi-
strica, Borisa Kraigherja 33, vstop 30. 11.
1994, vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Vihtelič Živka, Slovenska Bi-
strica, Partizanska, vstop 30. 11. 1994, vlo-
žek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zalokar Darko, Slovenska Bistrica, Mo-
ša Pijade 18, vstop 30. 11. 1994, vložek
80.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šlamberger Boris, Slovenska Bistrica,
Klopce 20/a, vstop 30. 11. 1994, vložek
160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burič Lidija, Slovenska Bistrica, Zidanš-

kova 16, vstop 30. 11. 1994, vložek 40.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapun
Zvonko, Slovenska Bistrica, Zgornja Bi-
strica 121, vstop 30. 11. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stegne Tanko, Zgornja Ložnica, Trinjska
gora 48, vstop 30. 11. 1994, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špelič Ed-
mund, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 46,
vstop 30. 11. 1994, vložek 20.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Figek Julijan,
Zgornja Ložnica, Kostanjevec 59, vstop 30.
11. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Stepanič Ivan, Slovenska Bi-
strica, Travniška 36, vstop 30. 11. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brdnik Alojz, Zgornja Ložnica, Ko-
stanjevec 24, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Podvršnik Drago, Slo-
venska Bistrica, Kovača vas 26, vstop 30.
11. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Veber Andreja, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva, vstop 30. 11. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štern Radko, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 1/a, vstop 30. 11. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dobnikar Slavko, Slovenska Bistrica, Par-
tizanska 57, vstop 30. 11. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Štefane Andreja, Oplotnica, Zlogana gora
19, vstop 30. 11. 1994, vložek 20.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Likl Roman,
Slovenska Bistrica, Kanclerjeva 3, vstop
30. 11. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Novačan Aleška, Slo-
venska Bistrica, Tomšičeva, vstop 30. 11.
1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Drozg Matjaž, Slovenska Bi-
strica, Visoke 42, vstop 30. 11. 1994, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jelen Herman, Slovenska Bistrica,
Špindlerjeva 57, vstop 30. 11. 1994, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ozimič Milan, Slovenska Bistrica,
Črešnjevec 203, vstop 30. 11. 1994, vložek
40.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kvas Franc, Oplotnica, Čadram 65, vstop
30. 11. 1994, vložek 120.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Tišler Marko, Slo-
venska Bistrica, Titova 9, vstop 30. 11.
1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Garibovič Marija, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 14, vstop 30. 11. 1994,
vložek 40.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Planinšek Rudi, Pragersko, Lesko-
vec 33, vstop 30. 11. 1994, vložek 20.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Potočnik
Poklič Ivanka, Vitanje 133, vstop 30. 11.
1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Motaln Danilo, Slovenska Bi-
strica, Sernčeva 20, vstop 30. 11. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Slaček Edvard, razrešen 31. 12. 1994;
družbenik Dragojev Vukašin, razrešen 31.
12. 1994, prokurist Bračko Vladimir, ime-
novan 30. 11. 1994; direktor Gorčenko
Alojz, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
z omejitvijo, da za odločanje o naložbah
večjih od tolarske protivrednosti 50.000
DEM in najemanju ter dajanju kreditov, ka-
terih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 300.000 DEM mora imeti predhodno
soglasje skupščine družbe.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 618 Št. 10 – 19. II. 1996

Rg-19337
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04865 z dne 22. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PARADIGMA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in inženiring,
d.o.o., Ptujska cesta 299/a, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/06342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658225
Osnovni kpaital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Darko, Miklavž,

Ptujska cesta 299/a, vstop 28. 7. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fekonja Miran, izstop 4. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebernik Darko, imenovan 28. 7.
1992, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Fekonja Miran, razrešen 5. 12. 1994.

Rg-19338
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03704 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa POŠTUVAN, podjetje za
snovanje, montažo, prodajo in servisira-
nje strojev, orodij in delov, d.o.o., Ulica
Pariške Komune 18, Maribor, pod vložno
št. 1/03526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5490332
Osnovni kapital: 1,511.558 SIT
Ustanovitelj: Poštuvan Branko, Maribor,

Ulica Pariške Komune 18, vstop 30. 1. 1991,
vložek 1,511.558 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Poštuvan Branko, imenovan 29. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19342
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03476 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PEKARNA JAGER, pod-
jetje za proizvodnjo in prodajo kruha,
peciva in testenin, d.o.o., Koroška cesta
24, Maribor, pod vložno št. 1/00998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo priimka družbenika in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5292646
Ustanovitelja: Jager Gregor, Maribor,

Medvedova 33 in Ročnik Andreja, Maribor,
Teplyevo naselje 5, oba vstopila 13. 10.
1989, vložila po 35,185.391,35 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost odslej glasi: proizvodnja kru-
ha, peciva, burekov, krofov, pit in podobnih
pekarskih izdelkov; proizvodnja makaronov,
špagetov, testenin za juho, rezancev ipd.; zaj-
trkovalnica in točilnica z brezalkoholnimi in
alkoholnimi pijačami ter storitve prehrane;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov; računovodske in knjigovod-
ske storitve in finančno svetovanje.

Rg-19343
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02022 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PEKARNA JAGER, pod-

jetje za proizvodnjo in prodajo kruha,
peciva in testenin, d.o.o., Koroška cesta
24, Maribor, pod vložno št. 1/00998/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5292646
Osnovni kapital: 70,370.782,70 SIT
Ustanovitelja: Jager Gregor, Maribor,

Medvedova 33 in Lazarevič Andreja, Mari-
bor, Teplyevo naselje 5, oba vstopila 13. 10.
1989, vložila po 35,185.391,35 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-19344
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01922 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PLATRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., Kajuhova 18, Zgornja Pol-
skava, pod vložno št. 1/02781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5408750
Firma: PLATRADE, Placet Herbert in

sin, d.n.o.
Skrajšana firma: PLATRADE Placet

Herbert in sin, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Placet Boštjan in Placet

Herbert, oba Zgornja Polskava, Kajuhova
18, vstopila 22. 5. 1994, vložila po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Placet Boštjan, razrešen 22. 5. 1994;
družbenik Placet Herbert, imenovan 22. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19346
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01382 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa
PROHOČAN, trgovina, prevozi in stori-
tve, d.o.o., pod vložno št. 1/06112/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5754798
Osnovni kapital: 2,665.000 SIT
Ustanovitelj: Prosenjak Stanislav, Hoče,

Čovečeva 28, vstop 29. 3. 1993, vložek
2,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19349
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01688 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa
POHOREC, grafično, papirno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno
št. 1/04922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5616646
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanovitelja: Pohorec Oto, Pekre-Lim-

buš, Pirnatova 54, vstop 17. 12. 1991, vlo-
žek 358.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pohorec Iztok, Maribor, Limbuška 110,

vstop 17. 12. 1991, vložek 1,262.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19355
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02456 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MULTIMEDIA, splošno
podjetje za proizvodnjo, inženiring in sto-
ritve multimedialnih sistemov, d.o.o., Slo-
venska 33, Maribor, pod vložno št.
1/07379/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5707820
Osnovni kapital: 1,657.015 SIT
Ustanovitelj: Voljč Branko, Dornava,

Dornava 140/b, vstop 14. 12. 1992, vložek
1,657.015 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19356
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02643 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa METAKEM, podjetje za
proizvodnjo, storitve in promet, d.o.o., Ja-
dranska 28, Maribor, pod vložno št.
1/03804/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5481996
Osnovni kapital: 2,030.000 SIT
Ustanovitelj: Budna Danijel, Ptuj, Ulica

25. maja 8, vstop 25. 2. 1991, vložek
2,030.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Budna Danijel, imenovan 25. 2. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Budna Jožica, imenovana 29. 5. 1994, Ptuj,
Ulica 25. maja 8.

Rg-19360
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06625 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MARONI, svetovanje, tr-
govina in storitve, d.o.o., Ob gozdu 15/a,
Orehova vas, pod vložno št. 1/09078/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5828813
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Emin Marijan, Orehova

vas, Ob gozdu 15/a in Mlakar Radko, Sev-
nica, Ribniki 17, oba vstopila 8. 12. 1993,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-19363
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06283 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MATRIX, podjetje za in-
dustrijsko in grafično oblikovanje, d.o.o.,
Aškerčeva ulica 19, Maribor, pod vložno
št. 1/01764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5353939
Osnovni kapital: 1,577.914 SIT
Ustanovitelj: Maurin Herbert, Maribr, Aš-

kerčeva ulica 19, vstop 28. 3. 1990, vložek
1,577.914 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-19364
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00606 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MOBIL-MARKETING,
podjetje za storitve v blagovnem prome-
tu in trgovino, d.o.o., Mali Beograd 1,
Ruše, pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti, tipa zastopnikov in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 533635
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Djurovič Veselin, imenovan 29. 5. 1995,
Ruše, Ruške čete 5, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Djurovič Štefka, ime-
novana 29. 5. 1995, Ruše, Ruške čete 5,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdekov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-19367
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05485 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MAY FIVE, export-import,
računalništvo, trgovina in storitve, d.o.o.,
Baševa 16, Maribor, pod vložno št.
1/02935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5416906
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tominc Polona, Maribor,

Baševa 16, vstop 12. 10. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grudnik Tomaž, Ruše, Selniška cesta 14,
vstop 14. 10. 1991, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19368
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03634 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MOTORJET, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Osojnikova 17,
Maribor, pod vložno št. 1/02825/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5410975
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plazovnik Alojz, Maribor,

Koroška cesta 85, vstop 5. 9. 1990, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lebar Mojca, Maribor, Kardeljeva 58, vstop
5. 9. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plazovnik Alojz, imenovan 5. 9. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnica
Lebar Mojca, razrešena 3. 6. 1994, zastopa
družbo v zunanjetrgovinskem prometu brez
omejitev.

Rg-19369
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06375 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MLAKER, proizvodnja, tr-
govina, storitve, d.o.o., Ložnica 21, Ma-
kole, pod vložno št. 1/06793/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5794200
Osnovni kapital: 1,570.050 SIT
Ustanovitelj: Mlaker Alojz, Makole,

Ložnica 21, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,570.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19373
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03919 z
dne 20. 10. 1994 pri subjektu vpisa TVT,
družba za proizvodno tehnične storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/05624/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo o
uvedbi stečajnega postopka, spremembo fir-
me in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Firma: TVT, družba za proizvodno teh-
nične storitve, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TVT FABRIKACIJA,
d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bogdan Konrad, razrešen 22. 6. 1994;
stečajni upravitelj Kirbiš Matjaž, imenovan
22. 6. 1994, Maribor, Ulica talcev 3.

Rg-19378
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06395 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TARANTELA, trgovsko,
posredniško in gostinsko podjetje, d.o.o.,
Ulica Moše Pijade 2, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/06806/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5675006
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelj: Jesenek Mladen, Sloven-

ska Bistrica, Ulica Moše Pijade 2, vstop 29.
10. 1992, vložek 1,580.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-19379
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06475 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOIDEAL, podjetje za
posredovanje in trgovino, d.o.o., Zg. Ho-
če 29/c, Hoče, pod vložno št. 1/08896/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z

zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5835739
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klinc Roman, Hoče,

Zgornje Hoče 29/c, vstop 1. 6. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19381
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05764 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa T & Š, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Sladki vrh
11/f, Sladki vrh, pod vložno št.
1/07861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5733847
Firma: T & Š, trgovina, storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,637.575 SIT
Ustanoviteljica: Trstenjak Tatjana, Slad-

ki vrh, Sladki vrh 7, vstop 26. 3. 1993, vlo-
žek 1,637.575 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šenveter Anita, izstop 29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Trstenjak Tatjana, imenovana
26. 3. 1993, zastopa družbo brez omejitev;
družbenica Šenveter Anita, razrešena 29. 12.
1994.

Rg-19382
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/94 z dne
25. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/1463-00 Maribor s temile podatki pri
družbi z omejeno odgovornostjo:

MAGO, Trgovina na veliko v tranzitu,
engineering, agencija in marketing, d.o.o.

Sedež: Maribor, Ul. Bruna Gobca 3
Iz družbe se izbriše družbenik Golob

Maks, Maribor, Ul. Bruna Gobca 3, k druž-
bi pristopa družbenica Golob Tanja, Mari-
bor, Ul. Bruna Gobca 3.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pre-
neha funkcija direktorja in vsa pooblastila
za zastopanje v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem poslovanju, dosedanjemu direk-
torju Golob Maksu. Na novo se imenuje za
direktorja družbe Gašperlin Gorazd, ki za-
stopa in predstavlja družbo doma in v tuji-
ni neomejeno. Doma in v tujini zastopa
družbo neomejeno tudi družbenica Golob
Tanja.

Rg-19264
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05648 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PURKHARD, podjetje za
trgovino in storitveno dejavnost, d.o.o.,
Ulica Franca Pinterja 5, Selnica ob Dra-
vi, pod vložno št. 1/08245/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5774446
Osnovni kapital: 1,611.350 SIT
Ustanovitelj: Purkhard Dušan, Selnica ob

Dravi, Ulica Franca Pinterja 5, vstop 11. 5.
1993, vložek 1,611.350 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-19265
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06376 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa POLIET, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Šlan-
drova 33, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/08762/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5852633
Firma: POLIET, proizvodna, trgovska

in storitvena družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.308 SIT
Ustanoviteljica: Topolčnik Leonida, Slo-

venska Bistrica, Šlandrova 33, vstop 30. 6.
1993, vložek 1,507.308 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19266
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00167 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PAVEU, podjetje za trgo-
vino in gostinstvo, d.o.o., Turnerjeva uli-
ca 21, Maribor, pod vložno št. 1/01630/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža in dejavnosti ter us-
kladitev s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5332745
Firma: PAVEU, podjetje za grafično

dejavnost in trgovino, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja

3/a
Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 2123

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov.

Rg-19272
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00444 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PROMEX, export-import,
trgovina, d.o.o., Igriška 105, Maribor, pod
vložno št. 1/01174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5306531
Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-19274
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05453 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PROTEH, podjetje za
informatiko in avtomatizacijo, d.o.o., La-
vričeva 3, Maribor, pod vložno št.
1/01520/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5383021
Firma: PROTEH, družba za informa-

tiko in avtomatiko, d.o.o.
Ustanovitelji: Korošec Branko, Maribor,

Plečnikova 1, vstop 18. 12. 1989, vložek
780.325 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Planinšič Peter, izstop 10. 11. 1994; Vido-
vič Feliks, Miklavž na Dravskem polju, Ulic
Kirbiševih 93, vstop 10. 11. 1994, vložek
812.175 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Branko, imenovan 18. 12.
1989, lahko sklepa posle do višine 1,000.000
SIT; družbenik Planinšič Peter, razrešen
10. 11. 1994.

Rg-19275
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00553 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PEDOX, trgovina, gostins-
tvo in turizem, d.o.o., Slave Klavore 1,
Maribor, pod vložno št. 1/05262/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, dejavnosti ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599555
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 27
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 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; 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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5164 Trgovina na

debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5223 Trgovina na drobno z ri-
bami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 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; 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; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-19278
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05726 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PGM, podjetje za inženi-
ring in servisiranje prezračevalnih, po-
žarnih in strojnih naprav, d.o.o., Ulica
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Jelenčevih 50, Maribor, pod vložno št.
1/02391/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenika, zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5382076
Firma: PGM, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Pekre, Ulica Jelenčevih 50
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanoviteljice: Hren Amalija, Pekre, Je-

lenčevih 50, vstop 1. 12. 1992, vložek
624.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Škorjanec Erika, Maribor, Slekovčeva 8,
vstop 1. 12. 1992, vložek 30.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Škorjanc-Marotti
Violeta, Maribor, Aljaževa ulica 21, vstop
12. 12. 1994, vložek 870.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Hren Amalija, imenovana 1. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ma-
rotti Igor, imenovan 12. 12. 1994, Maribor,
Aljaževa ulica 21.

Rg-19279
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00631 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PR PLUS RM, agencija za
odnose z javnostmi, raziskave in marke-
ting, d.o.o., Žitna 12, Maribor, pod vložno
št. 1/04971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5639140
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10/III
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izboraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-19282
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05872 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PAPER LINE, podjetje za
storitve, proizvodnjo, trgovino, turizem
in gostinstvo, d.o.o., Aljaževa 13, Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/06958/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5682053
Osnovni kapital: 1,671.000 SIT
Ustanovitelja: Korožec Anica, Sloven-

ska Bistrica, Aljaževa 13, vstop 8. 4. 1992,
vložek 835.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kramberger Robert, Maribor, Men-
cingerjeva 38, vstop 20. 12. 1994, vložek
835.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19283
Okrožno sodižče v Mariboru je s skle-

pom Srg žt. 94/02821 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PEK & VIDEČNIK, pod-
jetje za storitve in trgovino, d.o.o., Tru-
barjeva 2, Zgornja Polskava, pod vložno
žt. 1/02595/00 vpisalo v sodni register tega
sodižča spremembo osnovnega kapitala, ti-
pa zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična žt.: 5399122
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pek Zlatko, Slovenska Bi-

strica, Partizanska ulica 6, vstop 18. 7. 1990,
vložek 571.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Videčnik Dužan, Slovenska Bistrica,
Cigonca 13, vstop 1. 2. 1993, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pek Zlatko, imenovan 18. 7. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Vi-
dečnik Dužan, imenovan 25. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-19285
Temeljno sodižče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg žt. 94/02917 z
dne 5. 12. 1994 pod žt. vložka 1/09359/00
vpisalo v sodni register tega sodižča spre-
membo imena, sedeža, ustanoviteljev, os-
novne vloge, dejavnosti in oseb pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična žt.: 5739764
Firma: PESERL, uvoz-izvoz, trgovina,

proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajžana firma: PESERL, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sveta Ana, Zg. Ščavnica 65/a
Osnovni kapital: 2,817.190 SIT
Ustanovitelji: Peserl Marjan, Sveta Ana,

Nasova 44, vstop 2. 2. 1993, vložek
1,408.595 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Grobnik Albina, Apače, Ležane, vstop 2. 2.
1993, odgovornost: ne odgovarja; Peserl
Ivan, Sveta Ana, Nasova 44, vstop 27. 5.
1994, vložek 1,408.595 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Peserl Ivan, imenovan 27. 5. 1994.

Dejavnost se razžiri za: izdelava in po-
pravilo lesenih izdelkov; storitve z gradbe-
nimi in drugimi stroji.

Dejavnost odslej glasi: gostinska dejav-
nost; trgovina z živilskimi izdelki na debelo
in drobno; proizvodnja betonskih izdelkov;
proizvodnja in montaža solarnih sistemov;
izdelava, popravilo in vzdrževanje električ-
nih instalacij; polaganje, bruženje in obno-
va parketov; prevozi v cestnem prometu;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev (agencija, po-
srednižtvo in komisija); izdelava in popra-
vilo lesenih izdelkov; storitve z gradbenimi
in drugimi stroji.

Rg-19290
Temeljno sodižče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg žt. 94/01584 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa PEI
SPRAY TEHNIKA GLUNEC IVAN, in-
ženiring, gradbeništvo, trgovina, d.o.o.,
pod vložno št. 1/04960/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5568552
Osnovni kapital: 5,304.747 SIT
Ustanovitelj: Glunec Ivan, Maribor, Hu-

dalesova 48, vstop 9. 3. 1992, vložek
5,304.747 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti se razširijo na: izvajanje hi-
dro-termo izolacij v gradbeništvu z elasto-
bitumenskimi materiali v kombinaciji s po-
liuretani s spray postopkom in z ostalimi
materiali, ter delo s strupenimi snovmi za
proizvodnjo plastike in poliuretana na ob-
jektih.

Sedaj se dejavnosti glasijo: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; dejavnosti gradbeništva: vi-
soke, nizke in hidrogradnje, industrijska in
zaključna dela v gradbeništvu; izvajanje hi-
dro-termo izolacij v gradbeništvu z elasto-
bitumenskimi materiali v kombinaciji s po-
liuretani s spray postopkom in z ostalimi
materiali, ter delo s strupenimi snovmi za
proizvodnjo plastike in poliuretana na ob-
jektih; proizvodnja gradbenega materiala;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; projektiranje in gradbeni inženi-
ring v tujini; izvoz in uvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov; organiziranje in izvaja-
nje zastopniških in posredniških poslov s
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; de-
javnosti gradbeništva v tujini.

Rg-19291
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01957 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa PLANA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in turi-
zem, export-import, d.o.o., pod vložno št.
1/02009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5372291
Osnovni kapital: 6,977.000 SIT
Ustanovitelja: Škrinjar Anica in Škrinjar

Alojz, oba iz Maribora, Počehova 27/a, vsto-
pila 27. 12. 1989, vložila po 3,488.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19293
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01619 z
dne 9. 12. 1994 pri subjektu vpisa
PLOČEVINA, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., pod vložno št. 1/06188/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naziva firme, povečanje osnovnega ka-
pitala, povečanje poslovnega deleža in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5656184
Firma: PLOČEVINA, podjetje za trgo-

vino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
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Osnovni kapital: 1,584.800 SIT
Ustanovitelj: Pintarič Emil, Spodnji Du-

plek, Zgornji Duplek 90/e, vstop 25. 3. 1992,
vložek 1,584.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19295
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02580 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PAF, export-import, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Industrijska 8, Lenart, pod vložno
št. 1/04712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5564972
Osnovni kapital: 3,556.867,30 SIT
Ustanovitelja: Plivelić Antun, Zagreb, R

Hrvaška, Teslička 44, vstop 25. 11. 1991,
vložek 1,814.002,30 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Tuš Branko, Voličina, Zgornja
Voličina 124, vstop 16. 6. 1994, vložek
1,742.865 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19296
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02981 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PROTEUS, splošno podjet-
je za turizem in storitve, d.o.o., Ulica Jo-
žeta Godca 4, Maribor, pod vložno št.
1/04696/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5560977
Osnovni kapital: 1,508.900 SIT
Ustanoviteljica: Žnidarič Mojca, Mari-

bor, Ulica Jožeta Godeca 4, vstop 15. 1.
1992, vložek 1,508.900 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19298
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02827 z dne 13. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PLASTMETAL SERVIS,
podjetje za konstrukcijo, orodjarstvo in
vzdrževanje, d.o.o., Smolnik 17, Ruše, pod
vložno št. 1/07799/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5732573
Osnovni kapital: 11,167.000 SIT
Ustanovitelj: Skarlovnik Franc, Bistrica

ob Dravi, Ob Ribniku 1, vstop 18. 3. 1993,
vložek 11,167.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19300
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02735 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PLAZMATIK, proizvod-
nja, trgovina, inženiring, d.o.o., Na griču
1, Maribor, pod vložno št. 1/01558/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5332419
Osnovni kapital: 2,016.000 SIT
Ustanovitelji: Fišer Miran, Voličina,

Zgornja Voličina 54, vstop 23. 1. 1990, vlo-
žek 403.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-

ja; Šlamberger Slavko, Maribor, Zrkovska
cesta 140, vstop 23. 1. 1990, vložek 806.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šlamber-
ger Ivan, Maribor, Zrkovska cesta 140, vstop
23. 1. 1990, vložek 806.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Fišer Miran, imenovan 23. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Šlamberger Slavko, imenovan 31. 5. 1994;
prokurist Šlamberger Ivan, imenovan 31. 5.
1994.

Rg-19301
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01887 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa POIROT, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ilije
Gregoriča 16, Miklavž na Dravskem po-
lju, pod vložno št. 1/04589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5549213
Osnovni kapital: 1,547.227,72 SIT
Ustanovitelja: Krstič Ljubiša, Maribor,

Moša Pijade 23/b, vstop 16. 12. 1991, vlo-
žek 773.613,86 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rebernak Rosanda, Miklavž, Ilije
Gregoriča 18, vstop 16. 12. 1991, vložek
773.613,86 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rebernak Rosanda, imenovana 16. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Krstič Ljubiša, imenovan 16. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19302
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00103 z dne 13. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PEKARNA LUX K & M,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Orehova vas 52, Orehova vas, pod vložno
št. 1/05814/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Ivan, razrešen 10. 2. 1995;
direktorica Klep Karmen, imenovana 10. 2.
1995, Orehova vas-Slivnica, Na gmajni 17,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19303
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05957 z dne 7. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09424/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884420
Firma: PROMIP, družba za revidira-

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Glavni trg 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Balžalorski Volodja, Ljub-

ljana, Gotska 6, vstop 20. 1. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rupnik Viljem, Ljubljana, Reboljeva 16, v-
stop 20. 1. 1995, vložek 375.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Tomelj Branko, Ma-

ribor, Terčeva 52, vstop 20. 1. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Keršič Peter, Maribor, Razlagova 29, vstop
20. 1. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Balžalorski Volodja, imenovan 20. 1.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Tomelj Branko, imenovan 20. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 2. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-19304
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02194 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PONTING, inženirski biro,
d.o.o., pod vložno št. 1/01160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5303516
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markelj Viktor, Sloven-

ska Bistrica, Borisa Kraigherja 25, vstop
5. 12. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pipenbaher Marjan, Slo-
venska Bistrica, Gregorčičeva 5, vstop
5. 12. 1989, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-19305
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04530 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PIKO & CO, storitve in
trgovina, d.o.o., Slovenska ulica 26, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/07450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5706262
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pirš Feliks, vložek

600.000 SIT in Pirš Karmen, vložek 900.000
SIT, oba iz Maribora, Krčevinska 105, vsto-
pila 25. 11. 1992, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-19309
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05545 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMONT, podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo, svetovanje in za-
stopstva, d.o.o., Razvanjska 12, Maribor,
pod vložno št. 1/08711/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5784379
Osnovni kapital: 1,528.400 SIT
Ustanovitelja: Vrzel Franc in Vrzel Lidi-

ja, oba iz Maribora, Razvanjska cesta 12,
vstopila 16. 6. 1993, vložila po 764.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

V točki II. se pod tč. 5 doda pod četrto
alineo še: svetovanje in storitve na področ-
ju kadrovske dejavnosti; psihosocialno de-
lo; pravno strokovne in administrativnoteh-
nične storitve, razen odvetništva in notar-
stva.
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Dejavnost odslej glasi: proizvodnja: ko-
vinsko predelovalna industrija, proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala, ko-
vinskih stavbnih in drugih konstrukcij, bla-
ga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov, izdelava, servisiranje in vzdrže-
vanje strojev in naprav; finančne, tehnične
in poslovne storitve: menjalniški posli; sto-
ritve na področju prometa: storitve reklame
in ekonomske propagande, špedicija, po-
sredništvo, komisijski posli na področju pro-
meta blaga in storitev; projektiranje in so-
rodne tehnične storitve; raziskovalnorazvoj-
ne storitve: ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; poslovne storitve: sto-
ritve kontrole kakovosti in količine blaga,
prirejanje sejmov in razstav, knjigovodske
storitve in obdelava podatkov, agencijske in
borzne storitve, svetovanje in storitve na
področju kadrovske dejavnosti, psihosocial-
no delo, pravno strokovne in administrativ-
no-tehnične storitve, razen odvetništva in
notarstva; zastopanje podjetij v prometu bla-
ga in storitev; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; špedicijske storitve; trgovina na veli-
ko in malo: z živilskimi proizvodi, z neži-
vilskimi proizvodi rezen orožja, streliva,
sredstev za oborožitev, opreme in pribora,
namenjena civilni zaščiti in teritorialni ob-
rambi ter zdravil.

Rg-19311
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04391 z dne 3. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PLENUS, bančna in var-
nostna oprema, d.o.o., Vojašniška 10, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09256/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5845467
Sedež: Maribor, Regentova 20
Ustanovitelji: Mom Radoslav, Fram,

Fram 227/b; Weitzer Johann, Buehl, Nem-
čija, Daimlerstrasse 4; Tell Tresorbau A.G.,
Horgen, Švica, Seestrasse 291; LM Electro-
nics Holding, G.m.b.H., Westhausen, Dr.
Rudolf Schieber Strasse 49; vsi vstopili
29. 4. 1994, vložili po 493.872,75 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Praunseis Sašo,
izstop 30. 9. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mom Radoslav, imenovan 29. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor
Weitzer Johann, imenovan 29. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Praun-
seis Alojz, razrešen 30. 9. 1994.

Rg-19314
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00170 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PTE, proizvodnja, trgovi-
na in inženiring, d.o.o., Bresterniška 53,
Kamnica, pod vložno št. 1/08279/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5764602
Sedež: Maribor, Mlinska ulica 26.

Rg-19315
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03843 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PLAMENEC, storitveno,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,

Malečnik 216, Maribor, pod vložno št.
1/08164/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5758386
Osnovni kapital: 1,501.969 SIT
Ustanovitelj: Fras Dušan, Maribor, Ma-

lečnik 216, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,501.969 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19316
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03562 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa POSSEHL POSEBNE
GRADNJE, d.o.o., Počehova 12, Maribor,
pod vložno št. 1/01287/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5312841
Osnovni kapital: 6,249.000 SIT
Ustanovitelj: Possehl Spezialbau Gesell-

schaft mit beschrankter Haftung, Avstrija,
Griffen 161, vstop 13. 12. 1989, vložek
6,249.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19318
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01382 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PROHOČAN, trgovina,
prevozi in storitve, d.o.o., Čovečeva 28,
Hoče, pod vložno št. 1/08051/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754798
Osnovni kapital: 1,675.000 SIT
Ustanovitelj: Prosenjak Stanislav, Hoče,

Čovečeva 28, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19320
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03869 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa POLIKARP, proizvodno,
storitveno, trgovsko in gostinsko podje-
tje, d.o.o., Betnavska cesta 127, Maribor,
pod vložno št. 1/05930/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5628601
Sedež: Pekre-Limbuš, Industrijska uli-

ca 16
Ustanovitelji: Nikolaš Jasmin, izstop

14. 7. 1994; Marksl Radislav, Miklavž na
Dravskem polju, Dolga ulica 10, vstop
14. 7. 1994, vložek 3.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vanovšek Vojteh, Maribor,
Kersnikova ulica 2, vstop 14. 7. 1994, vlo-
žek 2.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Špiganovič Sonja, Maribor, Moše Pijade 11,
vstop 14. 7. 1994, vložek 1,760 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Nikolaš Jasmin, razrešen 14. 7. 1994;
direktor Marksl Radislav, imenovan 14. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Vanovšek Vojteh, imenovan 14. 7. 1994;
prokuristka Špiganovič Sonja, imenovana
14. 7. 1994.

Dopišejo se naslednje dejavnosti in odslej
glasijo: proizvodnja kotlov in peči; proizvod-

nja grelnikov, gorilnikov, elementov in dru-
ge opreme ogrevanja; proizvodnja klimat-
skih naprav; proizvodnja delov sestavov in
agregatov za proizvode toplotne tehnike, kli-
matizacije in grelnike vode; proizvodnja in
montaža naprav za izkoriščanje alternativnih
virov energije; montaža in servisiranje kot-
lov, grelnikov, gorilnikov, ter druge opreme
za centralno ogrevanje za industrijo in široko
potrošnjo; montaža in servisiranje naprav za
klimatizacijo; storitve zagotavljanja kakovo-
sti; razvojno tehniške in tehnološke storitve;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredovanje zasto-
panja in opravljanje drugih komercialnih po-
slov v prometu blaga in storitev; ekonomske,
finančne, računovodske, knjigovodske, ka-
drovske, izobraževalne storitve; organizacij-
ske storitve in storitve informatike; storitve
materialnega poslovanja; storitve zunanjega
in notranjega transporta; storitve vzdrževa-
nja strojev, naprav opreme in objektov; po-
žarno varnostne in splošne storitve; storitve
prehrane in počitniške dejavnosti; izdelava
in popravilo tlačnih posod in cevovodov; pro-
jektiranje, montaža, inženiring; organizira-
nje in posredovanje pri izgradnji kompletnih
gospodarskih in drugih objektov; storitve me-
hansko-fizikalnega in kemijskega laboratori-
ja.

Rg-19322
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03097 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PLOJ, trgovsko, storitveno
in prevozniško podjetje, d.o.o., Radičevi-
čeva 2, Maribor, pod vložno št. 1/01201/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5354137
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelja: Ploj Bojan in Ploj Liljana,

oba iz Maribora, Radičevičeva 2, vstopila
9. 11. 1989, vložila po 793.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ploj Bojan, razrešen 31. 5. 1994; di-
rektorica Ploj Liljana, imenovana 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19525
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/03682 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu
vpisa VIDMAR & COMPANY, podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zgornja
Voličina  56,  Voličina,  pod  vložno  št.
1/04664/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5586127
Firma: ALUROLETE VIDMAR, druž-

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

Skrajšana firma: ALUROLETE VID-
MAR, d.o.o.

Sedež: Maribor, Metava 34
Osnovni kapital: 1,738.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Branimir, Voliči-

na, Zgornja Voličina 56, vstop 5. 11. 1991,
vložek 1,738.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-19527
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06626 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ARH BIK INVEST, družba
za investiranje, d.o.o., Strossmayerjeva
ulica 11, Maribor, pod vložno št.
1/04213/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510210
Osnovni kapital: 1,573.220 SIT
Ustanovitelja: Vidic Srečko, Maribor, Is-

trska ulica 52, vstop 24. 6. 1991, vložek
943.932 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
B.I.K. inženiring, nepremičnine, gradbena
oprema, d.o.o., Maribor, Krekova ulica 18,
vstop 14. 1. 1994, vložek 692.288 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; DOMINO
INŽENIRING, podjetje za arhitekturo, gra-
fično in gradbeno dejavnost, d.o.o., izstop
29. 12. 1994.

Rg-19528
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01241 z
dne 25. 10. 1994 pri subjektu vpisa VIRGA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/07121/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovne vloge, de-
javnosti in oseb pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5690889
Firma: AVTO JARC, storitve in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO JARC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ornik Marija, izstop 28. 4.

1994; Jarc Nada in Jarc Milan, sta vložila
po 13.000 SIT; AVTO-MOBIL, d.o.o., vlo-
žil 1,474.000 SIT, vsi iz Maribora, Jakopi-
čeva 20, vstopili 28. 4. 1994, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ornik Marija, razrešena 28. 4.
1994; direktor Jarc Milan, imenovan 28 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Izbriše se naslednja dejavnost družbe:
storitve: proizvodnja slaščic in brezalkohol-
nih pijač; proizvodnja alkoholnih pijač;
kmečki turizem, gostinske usluge s prehra-
no in druge; frizerski in kozmetični salon;
proizvodnja konfekcije; posredovanje in za-
stopanje domačih firm v prometu blaga in
storitev; doda se naslednja dejavnost druž-
be: trgovina z mešanim blagom na drobno
in debelo; trgovina z vozili in deli na drob-
no; leasing cestnih vozil; prodaja živilskih
in neživilskih proizvodov na stojnicah, sej-
mih; komisijska prodaja neživilskih proi-
zvodov; komisijska prodaja cestnih vozil,
delov in pribora; trgovina z naftnimi deriva-
ti na drobno; trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo; zastopanje podjetij v prome-
tu blaga in storitev; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev (agencija, komisija in posredništvo);
proizvodnja, servisiranje, popravilo in vzdr-
ževanje cestnih; konsignacija živilskih in
neživilskih proizvodov; prevoz blaga v cest-
nem prometu; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve na področju poslovanja
gospodarskih subjektov; prirejanje sejmov

in razstav; storitve reklame in ekonomske
propagande; druge neomenjene storitve (sto-
ritve razmnoževanja, naslavljanja, (izdela-
va kopij in druge neomenjene storitve); sto-
ritve v cestnem prometu (posojanje avto-
mobilov, tovornjakov in avtobusov brez
voznika); gostinstvo (gostinske storitve pre-
hrane, druge gostinske storitve (kavarne, kr-
čme, točilnice, bari); osebne storitve in sto-
ritve gospodinjstvom (moške in ženske koz-
metične, frizerske in podobne storitve); lea-
sing strojev, računalniške opreme, pohištva
ipd.; neomenjene storitve na področju pro-
meta (špedicijski posli); zastopanje podjetij
v prometu blaga in prometa; storitve avto-
pralnice.

Dopolnjena in spremenjena dejavnost
odslej glasi: trgovina na debelo, drobno in v
tranzitu z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi; trgovina z mešanim blagom na drob-
no in debelo; trgovina z vozili in deli na
drobno; leasing cestnih vozil; prodaja živil-
skih in neživilskih proizvodov na stojnicah,
sejmih; komisijska prodaja neživilskih proi-
zvodov; komisijska prodaja cestnih vozil,
delov in pribora; trgovina z naftnimi deriva-
ti na drobno; trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo; zastopanje podjetij v prome-
tu blaga in storitev; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev (agencija, komisija in posredništvo);
proizvodnja, servisiranje, popravilo in vzdr-
ževanje cestnih; konsignacija živilskih in
neživilskih proizvodov; prevoz blaga v cest-
nem prometu; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve na področju poslovanja
gospodarskih subjektov; prirejanje sejmov
in razstav; storitve reklame in ekonomske
propagande; druge neomenjene storitve (sto-
ritve razmnoževanja, naslavljanja, izdelave
kopij in druge neomenjene storitve); stori-
tve v cestnem prometu (posojanje avtomo-
bilov, tovornjakov in avtobusov brez vozni-
ka); gostinstvo (gostinske storitve prehrane,
druge gostinske storitve (kavarne, krčme,
točilnice, bari); osebne storitve in storitve
gospodinjstvom (moške in ženske kozme-
tične, frizerske in podobne storitve); lea-
sing strojev, računalniške opreme, pohištva
ipd.; cenitve rabljenih strojev, računalniške
opreme, pohištva ipd.; neomenjene storitve
na področju prometa (špedicijski posli); za-
stopanje podjetij v prometu blaga in prome-
ta; storitve avtopralnice.

Rg-19534
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04973 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INVEL, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart,
pod vložno št. 1/08435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5781060
Firma: DUMIDA, trgovina na debelo

in drobno, d.o.o.
Skrajšana firma: DUMIDA, d.o.o.
Ustanovitelja: INTERKONTRAKT, d.o.o.

in FMN, d.o.o., sta izstopila 21. 12. 1994;
Vohl Dušan, Maribor, Klinetova 4, vstop
17. 11. 1994, vložek 1,275.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Zdravkovič Mio-
drag, Maribor, Ribniška 6, vstop 17. 11.
1994, vložek 1,725.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19536

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02552 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa IMH, podjetje za izvajanje
inženiringa in ekonomskotehniško sveto-
vanje, d.o.o., Prušnikova 16, Maribor, pod
vložno št. 1/02277/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5451248
Firma: ECOM IMH, inženiring in proi-

zvodnja procesne opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: ECOM IMH, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,577.600 SIT
Ustanovitelja: Merc Jurij, Maribor, Pru-

šnikova 16, vstop 5. 2. 1990, vložek
1,104.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kračar Darko, Maribor, Pot k mlinu 14a,
vstop 14. 7. 1994, vložek 473.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; proizvodnja procesne opre-
me; proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; montaža, vzdrževanje in
servisiranje procesne opreme in opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; strojna in-
dustrija: proizvodnja strojev in naprav; pre-
voz blaga v cestnem prometu; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; neomenjene storitve na
področju prometa: storitve notranje in med-
narodne špedicije; posredništvo; komisijski
posli na področju prometa blaga in prome-
ta; trgovinske storitve: agencijske storitve,
posredniške storitve, zastopniške storitve,
storitve odpravljanja in dostavljanja blaga,
skladiščne storitve; leasing; opravljanje gos-
podarskih dejavnosti v prostocarinskih co-
nah.

Dejavnost družbe odslej glasi: inženi-
ring na področju specialnih naprav za pro-
cesno in strojno industrijo; inženiring za
opremo plovil; tehniško in ekonomsko sve-
tovanje; trgovina na veliko in malo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; proizvodnja procesne opreme; proi-
zvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; montaža, vzdrževanje in servi-
siranje procesne opreme in opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; strojna in-
dustrija: proizvodnja strojev in naprav; pre-
voz blaga v cestnem prometu; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; neomenjene storitve na
področju prometa: storitve notranje in med-
narodne špedicije; posredništvo; komisij-
ski posli na področju prometa blaga in pro-
meta; trgovinske storitve: agencijske stori-
tve, posredniške storitve, zastopniške sto-
ritve, storitve odpravljanja in dostavljanja
blaga; skladiščne storitve; leasing; oprav-
ljanje gospodarskih dejavnosti v prostoca-
rinskih conah.

Družba opravlja naslednje zunanjetrgo-
vinske dejavnosti: zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov.
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Rg-19540
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06800 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRIČAR, podjetje za
inženiring, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Jurčičeva 9, Lenart v Slo-
venskih goricah, pod vložno št. 1/02342/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5378125
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bračič Stojan, Lenart v Slo-

venskih goricah, Jurčičeva 9, vstop 8. 6.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19546
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00055 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa HAPPY-LINE, trgovsko,
proizvodno, storitveno podjetje, d.o.o.,
Mlekarniška 2, Maribor, pod vložno št.
1/07474/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5705118
Sedež: Maribor, Ruška ulica 110/b
Dejavnost, vpisana dne: 50103 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
6022 Taksi; 7031 Agencije za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-19548
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05739 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa HAPPY-LINE, trgov-
sko, proizvodno, storitveno podjetje,
d.o.o., Mlekarniška 2, Maribor, pod
vložno št. 1/07474/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5705118
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kološa Jožef, Maribor,

Mlekarniška 2, vstop 22. 12. 1992, vložek
1,490.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kološa Valerija, Maribor, Mlekarniška 2,
vstop 28. 12. 1994, vložek 10.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19549
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06002 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HADNER, trgovsko, grad-
beno in storitveno podjetje, d.o.o., Pesni-
ca 42, Pesnica pri Mariboru, pod vložno
št. 1/07843/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,508.870 SIT
Ustanovitelj: Hadner Marko, Pesnica pri

Mariboru, Pesnica 42, vstop 1. 3. 1993, vlo-
žek 1,508.870 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19244
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 202/94 z dne
24. 2. 1994 v reg. vl. 1/9072-00 vpisalo
družbo z omejeno odgovornostjo:

Firma: PROSTA IN CARINSKA CONA
MARIBOR, d.o.o.

Skrajšana firma: PCCM, d.o.o.
Sedež: Maribor, Tržaška 53
Ustanovitelj: Skladiščno transportni in

trgovinski center d.o.o., Maribor, Tržaška c.
53.

Osnovna vloga znaša 1,500.000 SIT
Dejavnost: industrijska proizvodnja bla-

ga za izvoz in storitve oplemenitenja blaga,
nakladanje, razkladanje in prekladanje neo-
carinjenega blaga, ki se uvaža, domačega
carinjenega in neocarinjenega blaga, name-
njenega za izvoz in blaga v trazitu ter druge
storitve v blagovno transportnem centru, us-
kladiščenje neocarinjenega blaga, ki se uva-
ža, domačega ocarinjenega in neocarinjene-
ga blaga, namenjenega za izvoz in blaga v
tranzitu, običajno opravljanje neocarinjene-
ga blaga za trg (sortiranje, merjenje, marki-
ranje, egaliziranje, sestavljanje, razstavlja-
nje, izdelovanje vzorcev in podobno); zuna-
njetrgovinski promet, posredovanje in za-
stopanje v skladu z republiškim zakonom,
davčno in drugo finančno poslovanje ter po-
sli premoženjskega in osebnega zavarova-
nja in pozavarovanja ter turistične storitve,
promet živil za gostinske storitve delavcem,
zaposlenim v podjetjih ali družbah, ki oprav-
ljajo gospodarske dejavnosti v coni, med
opravljanjem dejavnosti v coni, distribucija
blaga, zbir blaga, manipulacija z blagom in
opravljanje skladiščnih poslov, skladišče-
nje in obdelava blaga, javno carinsko skla-
diščenje, konsignacija domačega in carin-
skega blaga, oddajanje v najem pokrite in
nepokrite površine, opravljanje prevoza po
vsej državi z lastnimi in najetimi transport-
nimi sredstvi v cestnem in železniškem pro-
metu, prekladanje in druge storitve na po-
stajah in drugih mestih, javno parkiranje
cestnih vozil, opravljanje zastopniških in po-
sredniških poslov pri skladiščenju, prevozi
in distribucija blaga, transportni inženiring,
zbiranje, analiziranje in posredovanje infor-
macij in podatkov po sodobni skladiščno
prometni tehnologiji, gostinske storitve pre-
hrane, bifeja in druge gostinske storitve, špe-
dicija, trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi in živilskimi proizvodi, popravila
in vzdrževanje objektov, delovnih strojev in
opreme, oddajanje v najem poslovnih pro-
storov, menjalniški posli.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Podjetje zastopa direktorica Jerica Flis,
brez omejitev.

Rg-19246
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02296 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa PLANING,
podjetje za načrtovanje in inženiring,
d.o.o., pod vložno št. 1/01604/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge, ustanoviteljev in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5337992
Osnovni kapital: 1,587.218 SIT
Ustanovitelja: Lah Vojko, Kamnica, Po-

tokarjeva ulica 10, vstop 29. 12. 1989, vlo-
žek 793.608 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Zalta Bojan, Maribor, Livadna ul. 10,
vstop 29. 12. 1989, vložek 793.608 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; projektivni bi-
ro, p.o., izstop 20. 5. 1994; Rubin Peter,
izstop 20. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Lah Vojko, imenovan 26. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: promet z
nepremičninami; cenitev premičnega in ne-
premišnega premoženja; pomoš in svetova-
nje pri lastninjenju; organiziranje, vodenje
in izvajanje del pri visokih gradnjah, nizkih
gradnjah in hidrogradnjah; špedicija, po-
sredništvo, komisijski posli; projektiranje,
konstruiranje in oblikovanje; inženiring;
proizvodnja, montaža in servis industrijskih,
stanovanjskih poslovnih in drugih montaž-
nih objektov; proizvodnja izdelkov iz tek-
stila, usnja, gume, plastike, keramike, izdel-
kov iz kovine in lesa; proizvodnja beton-
skih in opešnih elementov in galanterije;
zbiranje in primarna predelava industrijskih
odpadkov; elektronika in telekomunikacij-
ske naprave; finanšni inženiring; opravlja-
nje marketinških in posredniških poslov;
gospodarsko svetovanje ekonomskega in
finanšnega znašaja; opravljanje komercial-
nih funkcij v prometu blaga in storitev (ko-
misija, agencija, posredovanje v zavarovals-
tvu); organiziranje prevoznih storitev; lea-
sing; servisiranje rašunalnikov in opreme;
organiziranje in izvajanje kooperativne de-
javnosti na podrošju gradbeništva; geološka
raziskovanja; trgovina na drobno in debelo
z neživilskimi proizvodi; opravljanje mar-
ketinških in posredniških poslov; gospodar-
sko svetovanje ekonomskega in finanšnega
znašaja; opravljanje komercialnih funkcij v
prometu blaga in storitev (komisija, agenci-
ja, posredovanje v zavarovalstvu); organi-
ziranje prevoznih storitev; leasing; servisi-
ranje rašunalnikov in opreme; organiziranje
in izvajanje kooperativne dejavnosti na po-
drošju gradbeništva; geološka raziskovanja;
trgovina na drobno in debelo z neživilskimi
proizvodi.

Posli zunanjetrgovinskega prometa so:
organiziranje, vodenje in izvajanje del pri
visokih gradnjah, nizkih gradnjah in hidro-
gradnjah; mednarodna špedicija, posredniš-
tvo, komisijski posli; projektiranje, konstrui-
ranje in oblikovanje; inženiring, geološka
raziskovanja; uvoz in izvoz neživilskih proi-
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zvodov; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; leasing.

Dejavnost družbe odslej glasi: izdelava
investicijskih programov z idejno program-
skimi našrti ter vodenje investicijskih in iz-
vajalskih inženiringov; izdelava investicij-
sko tehnišne dokumentacije za graditev,
adaptacijo in rekonstrukcijo stanovanjskih,
industrijskih in javnih zgradb; izdelava na-
šrtov za instalacijo centralne kurjave, klima
naprav in ventilacij, hladne in tople vode,
plina, elektrike (jaki in šibki tok) ter strelo-
voda; izdelava investicijsko tehnišne doku-
mentacije za urejanje okolja, nizke gradnje,
poti, ceste, vodovoda in kanalizacije; izde-
lava urbanistišnih in zazidalnih našrtov ter
prostorsko planiranje; opravljanje gradbe-
nega nadzora; prodaja tipskih projektov za
stanovanjske, industrijske in javne zgradbe;
kopiranje, fotokopiranje in ostalo razmno-
ževanje; promet z nepremišninami; cenitev
premišnega in nepremišnega premoženja;
pomoš in svetovanje pri lastninjenju; orga-
niziranje, vodenje in izvajanje del pri viso-
kih gradnjah, nizkih gradnjah in hidrograd-
njah; špedicija, posredništvo, komisijski po-
sli; projektiranje, konstruiranje in oblikova-
nje; inženiring; proizvodnja, montaža in
servis industrijskih, stanovanjskih, poslov-
nih in drugih montažnih objektov; proizvod-
nja izdelkov iz tekstila, usnja, gume, plasti-
ke, keramike, izdelkov iz kovine in lesa;
proizvodnja betonskih in opešnih elemen-
tov in galanterije; elektronika in telekomu-
nikacijske naprave; finanšni inženiring;
opravljanje marketinških in posredniških
poslov; gospodarsko svetovanje ekonom-
skega in finanšnega znašaja; opravljanje ko-
mercialnih funkcij v prometu blaga in stori-
tev (komisija, agencija, posredovanje v za-
varovalstvu); organiziranje prevoznih stori-
tev; leasing; servisiranje rašunalnikov in
opreme; organiziranje in izvajanje koopera-
tivne dejavnosti na podrošju gradbeništva;
geološka raziskovanja; trgovina na drobno
in debelo z neživilskimi proizvodi.

Posli zunanjetrgovinskega prometa so:
organiziranje, vodenje in izvajanje del pri
visokih gradnjah, nizkih gradnjah in hidro-
gradnjah; mednarodna špedicija, posredniš-
tvo, komisijski posli; inženiring, geološka
raziskovanja; uvoz in izvoz neživilskih proi-
zvodov; zastopanje in posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; leasing.

Rg-19247
Temeljno sodišše v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00688 z
dne 6. 9. 1994 pod št. vložka 1/09256/00
vpisalo v sodni register tega sodišša ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5845467
Firma: PLENUS, bančna in varnostna

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Vojašniška 10
Osnovni kapital: 1,975.491 SIT
Ustanovitelji: Mom Radoslav, Fram,

Fram 227b, vstop 29. 4. 1994, vložek
395.098,20 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Weitzer Johann, Buehl, Nemčija, Daim-

lerstrasse 4, vstop 29. 4. 1994, vložek
395.098,20 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Tell Tresorbau, Horgen, Švica, Seestras-
se 291, vstop 29. 4. 1994, vložek 395.098,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja; LM Elec-
tronics Holding, G.m.b.H., Westhausen, Dr.
Rudolf Schieber Strasse 49, vstop 29. 4.
1994, vložek 395.098,20 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Praunseis Sašo, Maribor,
Smetanova 31, vstop 20. 7. 1994, vložek
395.098,20 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mom Radoslav, imenovan 29. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Weitzer Johann, imenovan 29. 4. 1994;
direktor Praunseis Alojz, imenovan 20. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: svetovanje in
inženiring za opremljanje in varovanje bank
in drugih finančnih organizacij s specializi-
rano notranjo in informacijsko opremo ter
varnostnimi sistemi; projektiranje in sorod-
ne tehnične storitve: drugo projektiranje, in-
ženiring; informacijski inženiring; monta-
ža, servisiranje in vzdrževanje elektronskih
naprav in svetovanje na področju tehnične-
ga varovanja bančnih in drugih objektov,
katerih dejavnost je finačno poslovanje;
montaža, servisiranje in vzdrževanje elek-
tronskih naprav in svetovanje na področju
tehničnega varovanja objektov; svetovanje,
prodaja, montaža in vzdrževanje signalno
varnostnih naprav (sistemi za javljanje po-
žara, vloma idr.); zaključna dela v gradbe-
ništvu; trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi proizvodi; prodaja neživilskih proi-
zvodov na drobno na terenu (ambulantna
prodaja); trgovina na debelo in drobno v
tranzitu z neživilskimi proizvodi; trgovin-
ske storitve: agencijske storitve, posredniš-
ke storitve, zastopniške storitve, storitve od-
pravljanja in dostavljanja blaga, storitve
ekonomske propagande in reklame, sejem-
ske storitve in prirejanje razstav; organizi-
ranje in izvajanje akviziterske, kataloške in
komisijske prodaje neživilskih proizvodov
ter prodaja le-teh na trgih in sejmih; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; raziskovanje trga (marketing); komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; zastopanje podjetij v
prometu blaga in storitev; posredovanje v
prometu blaga in storitev; kooperacijski po-
sli; drugo izobraževanje: organiziranje in
izvajanje seminarjev in tečajev s področja
uvajanja uporabe sistemov in opreme iz re-
gistracije družbe ter za njeno vzdrževanje
in servisiranje ter montažo (bančna in var-
nostna oprema ter informacijski sistemi).

Rg-19250
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03955 z
dne 12. 10. 1994 pod št. vložka 1/09298/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z neomjeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5862833
Firma: PETX, družba za storitve in tr-

govino, d.n.o.
Skrajšana firma: PETX, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo

Sedež: Maribor, Razlagova ulica 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Petrović Dragoljub, Petro-

vić Nevenka, oba iz Maribora, Gorkega 20,
vstopila 25. 7. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petrović Dragoljub, imenovan 25. 7.
1994, zastopa družbo kot poslovodja posa-
mično in brez omejitev; direktorica Petro-
vić Nevenka, imenovana 25. 7. 1994, zasto-
pa družbo kot poslovodja posamično in brez
omejitev.

Dejavnost družbe je: storitve fotokopira-
nja in razmnoževanja; administrativne sto-
ritve; druge neomenjene storitve; obrtne sto-
ritve in popravila; osebne storitve in stori-
tve gospodinjstvom; instalacijska in zaključ-
na dela v gradbeništvu; zaključna in obrtna
dela v gradbeništvu, opravljena pri gradnji
novih ter vzdrževanju obstoječih stanovanj-
skih in drugih hiš in objektov; prevoz blaga
v cestnem prometu; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; neomenjene
storitve na področju prometa – notranja špe-
dicija, posredništvo, komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in storitev, ipd.; koo-
peracija iz vseh registriranih dejavnosti; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; posredovanje v
prometu blaga in storitev; zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na debelo in
na drobno z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi; trgovinske storitve: agencijske stori-
tve, zastopniške storitve, posredniške stori-
tve, odprava in dostava blaga, storitve re-
klame in ekonomske propagande, storitve
sejemske dejavnosti; opravljanje zunanjetr-
govinske dejavnosti; uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov; uvoz in izvoz sto-
ritev: industrijska in zaključna dela v grad-
beništvu; kooperacija iz vseh registriranih
dejavnosti s tujino; prodaja blaga tujih proi-
zvajalcev s konsignacijskega skladišča ter
opravljanje servisnih storitev; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev s tujino; posredovanje v
prometu blaga in storitev s tujino; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev.

Rg-19252
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/02644 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa POLARYS, trgovsko, sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Pivola 45/a, Hoč,
pod vložno št. 1/04597/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5550807
Osnovni kapital: 1,726.200 SIT
Ustanoviteljica: Šaherl Jelka, Hoče, Pi-

vola 45/a, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,726.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19253
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03233 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PORS, podjetje za inženi-
ring, marketing, trgovino in storitve,
d.o.o., Borštnikova ulica 10, Maribor, pod
vložno št. 1/08644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
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omejeno odgovornostjo v komanditno druž-
bo s temile podatki:

Matična št.: 5783526
Firma: PORS, podjetje za inženiring,

marketing, trgovino in storitve, k.d.
Skrajšana firma: PORS, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 164.750 SIT
Ustanovitelja: Vajzman Bojan – kom-

plementar, Maribor, Besednjakova 2, vstop
23. 5. 1994, vložek 162.750 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; ko-
manditist, vstop 23. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vajzman Bojan, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Škrinjar Zvonka, imenovana 23. 5. 1994,
Maribor, Borštnikova ulica 10.

Rg-19254
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03749 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa POLARYS, trgovsko, sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Pivola 45/a, Ho-
če, pod vložno št. 1/04597/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo družbe-
nikov in tipa zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5550807
Ustanovitelja: Šaherl Jelka, vstop 18. 10.

1991 in Šaherl Valter, vstop 16. 6. 1994,
oba Hoče, Pivola 45/a, vložila po 863.100
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šaherl Jelka, imenovana 18. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ša-
herl Valter, imenovan 16. 6. 1994.

Rg-19255
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04076 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PROTECT FIT, sistemi va-
rovanja premoženja, d.o.o., Gregorčiče-
va 21, Maribor, pod vložno št. 1/05931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5627567
Ustanovitelji: PROTECT, podjetje za va-

rovanje in trgovino, p.o., Maribor, Gregor-
čičeva 21, vstop 15. 5. 1992, vložek
1,072.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podgornik Zdravko, Korošec Ivan, Arnejčič
Mimica, Homšak Metka, Kolar Igor, Gereč-
nik Ivan in Rampih Igor, vsi izstopili 23. 8.
1994.

Rg-19258
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 600/94 z dne
26. 5. 1994 v reg. vl. 1/6235-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo

PEROMA, storitveno podjetje, d.o.o.,
Šentilj, Šentilj 117/a

Spremembo firme, tako da odslej glasi:
PEROMA, podjetje za storitve, trgovino
in proizvodnjo, d.o.o.

Spremembo osnovne vloge, tako da od-
slej znaša 1,659.749 SIT.

Spremembo dejavnosti, tako da odslej
glasi: trgovina na drobno in debelo živilskih
in neživilskih proizvodov, vrtnarstvo in
cvetličarstvo, računalniško programiranje,
grafično in računalniško oblikovanje teksti-
la, propagandnega gradiva, transfer tisk

(preslikovanje na tekstil), razmnoževanje in
fotokopiranje in izdelava fotografskih in
drugih kopij, komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in storitev,
v notranjem in zunanjetrgovinskem prome-
tu (agencije, komisija in posredništvo), za-
stopanje domačih in tujih podjetij v prome-
tu blaga in storitev, uvoz in izvoz živilskih
in neživilskih proizvodov, storitve reklame
in ekonomske propagande, storitve analize
in raziskave trga, svetovanje in projektira-
nje na področju strojništva, poslovne stori-
tve, ekonomske, organizacijske in tehnološ-
ke storitve.

Rg-19260
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04534 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PITUS, storitve, trgovina,
gostinstvo, posredništvo, uvoz-izvoz,
d.o.o., Pesnica 14/a, Zgornja Kungota pod
vložno št. 1/05106/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5601967
Osnovni kapital: 1,602.520 SIT
Ustanovitelj: Žavcar Marjan, Maribor,

Pesnica 14/a, vstop 22. 11. 1991, vložek
1,602.520 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18083
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00911 z
dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa FRIG,
podjetje za finančne storitve, računovods-
tvo, inženiring in gradbeništvo, d.o.o., pod
vložno št. 1/04800/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža firme
in osnovne vloge te uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5563909
Sedež: Maribor, Ljubljanska ulica 9
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelja: Šober Irena in Jagodič Bo-

jan, oba iz Peker-Limbuša, Bistrica pri Lim-
bušu 51/c, vstopila 10. 2. 1992, vložila po
783.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18456
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03109 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EIKO, industrijsko komer-
cialna organizacija, d.o.o., sedež: Pokoše
27/b, Zgornja Polskava, pod vložno št.
1/06106/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5638801
Osnovni kapital: 1,530.000 SIT
Ustanovitelja: Vostner Ferdinand, Zgor-

nja Polskava, Pokoše 27/b, in Vostner Cvet-
ka, Dunaj, Avstrija, Wehrgasse 29/14, vsto-
pila 25. 6. 1992, vložila po 765.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18698
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 94/05234 z dne 3. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ATELJE LINA, art & silk & hobby,
d.o.o., sedež: Gosposka ulica 5, Maribor,
pod vložno št. 1/06422/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5657164
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Valente Marko, Maribor,

Obrežna 27, vstop 30. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18728
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01631 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa AMM,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/04410/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5536260
Osnovni kapital: 1,965.050 SIT
Ustanovitelja: Perfeta Aleks, Anhovo,

Ložice 43/a, vstop 12. 10. 1991, vložek
1,965.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoštarič Milan, izstop 23. 6. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perfeta Aleks, imenovan 12. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Šo-
štarič Milan, razrešen 23. 6. 1993.

Rg-18940
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06712 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa RATNERS, export-import,
podjetje za trgovino, elektro storitve,
elektroinstalacije, posredniške in komi-
sijske storitve, d.o.o., sedež: Maistrova 8,
Maribor, pod vložno št. 1/06148/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658110
Sedež: Maribor, Gosposvetska 27
Osnovni kapital: 1,668.587 SIT
Ustanovitelja: Ratner Peter, izstop 30.

12. 1994; Radičevič Ružica, Maribor, Vr-
banska 14, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,668.587 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ratner Peter, razrešen 30. 12. 1994;
direktorica Radičevič Ružica, imenovana
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03334 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa JASHARI, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Ptujska 30,
Pragersko, pod vložno št. 1/08023/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5755689
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Čemal Jašari, Pragersko,

Ptujska 30, vstop 5. 4. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19775
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00691 z
dne 10. 11. 1994 pri subjektu vpisa
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IMONTEX, podjetje za montažo, rekon-
strukcije, transport, trgovino, uvoz in iz-
voz, d.o.o., pod vložno št. 1/06732/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge, dejavnosti in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5710391
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ulbl Ivan in Ulbl Andrej,

oba iz Peker, Ul. Jelenčevih 52, vstopila 30.
9. 1992, vložila po 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ulbl Andrej, imenovan 15. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
druge neomenjene storitve; storitve na po-
dročju prometa: storitve reklame in ekonom-
ske propagande; gostinstvo in turizem: dru-
ge gostinske storitve; trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi v tranzitu.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodne de-
javnosti: proizvodnja in montaža industrij-
ske opreme; montaža strojne, elektro in me-
rilno regulacijske tehnike; rekonstrukcija
energetskih in industrijskih objektov; izdelo-
vanje in posredovanje računalniških progra-
mov; storitve: inženiring in svetovanje na
področju investicij; svetovanje o negi, pre-
hrani in zdravljenju malih živali; druge inte-
lektualne storitve; prevoz blaga v cestnem
prometu; turistično posredovanje: turistične
agencije in turistični uradi; menjalniški po-
sli; zastopanje v prometu blaga in storitev;
posredovanje v prometu blaga in storitev;
knjigovodske storitve in obdelava podatkov;
druge neomenjene storitve; storitve na po-
dročju prometa: storitve reklame in ekonom-
ske propagande; gostinstvo in turizem: druge
gostinske storitve; trgovina: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovina na debelo z neživilskimi
proizvodi v tranzitu; zunanjetrgovinski pro-
met: uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; posredovanje v prometu blaga
in storitev s tujino; zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev s tujino; prodaja
blaga tujih proizvajalcev iz konsignacijskih
skladišč ter opravljanje servisnih storitev; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; kooperacija iz vseh
registriranih dejavnosti s tujino.

Rg-19781
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00666 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa IBEA,
inženiring, trženje in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/06404/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678927
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bezjak Marko, Maribor, Ili-

je Gregoriča 1, vložil 600.000 SIT, in Bezjak
Aleksander, Maribor, Vrazova 56, vložil
150.000 SIT, vstopila 31. 3. 1992, ter Zadra-
vec Miran, Maribor, Moše Pijade 23c in Po-
točan Marjan, Lovrenc na Pohorju, Srparska
pot 11, vstopila 29. 3. 1994, vložila po
375.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bezjak Marko, imenovan 31. 3. 1992, in
direktor Zadravec Miran, imenovan 29. 3.
1994, ki zastopata družbo z omejitvijo, da
za posle, ki se nanašajo na pridobivanje,
odtujevanje ali obremenjevanje nepremič-
nin ali drugih osnovnih sredstev družbe, iz-
vajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov, ki presegajo 33 % osnov-
nega kapitala družbe, dajanje takih posojil
ali poroštev, določanje splošnih pogojev po-
slovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih ali tujih sredstev, sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto, prenos kakršnihkoli družabniških pra-
vic, izplačevanje predujmov na račun ude-
ležbe pri dobičku, podeljevanje prokure in
neomejenih pooblastil, imenovanja vodilnih
delavcev, imenovanje in razreševanje revi-
zorjev poslovanja, spreminjanje notranje or-
ganizacije družbe, potrebujeta soglasje
skupščine; direktor Bezjak Aleksander, raz-
rešen 29. 3. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjim: gra-
fična dejavnost; izkoriščanje gozdov; pre-
voz potnikov v cestnem prometu; prevoz
blaga v cestnem prometu; trgovina z vozili
in deli na drobno; drugo projektiranje.

Spremenjena in dopolnjena dejavnost se
sedaj glasi: inženiring; organizacija in po-
sredovanje pri gradnji kompletnih gospo-
darskih in drugih objektov (inženiring) za
področje visoke gradnje; nizke gradnje in
hidrogradnje; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; projektiranje gradbenih ob-
jektov; izdelava – projektiranje gradbene
tehnične dokumentacije; informacijski in-
ženiring: projektiranje, izdelovanje in vzdr-
ževanje računalniške opreme in programske
opreme, izgradnje, uvajanje in vzdrževanje
informacijskih sistemov; poslovne storitve;
knjigovodske storitve; storitve obdelave po-
datkov; druge neomenjene storitve; razisko-
valno-razvojno delo (razen znanstvenorazi-
skovalnega); ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; izobraževanje; drugo
izobraževanje; trgovina na drobno z neži-
vilskimi proizvodi; trgovina na debelo z ne-
živilskimi proizvodi; zastopanje podjetij v
prometu blaga in storitev; opravljanje kon-
signacijskih poslov; grafična dejavnost; iz-
koriščanje gozdov; prevoz potnikov v cest-
nem prometu; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; storitve v cestnem prometu; trgovina
z vozili in deli na drobno; drugo projektira-
nje.

Rg-20482
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 523/94 z dne
28. 4. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/8002-00,
vpisalo pri družbi z omejeno odgovornostjo
Podjetje za storitve, proizvodnjo in trgo-
vino GRIMA d.o.o., Miklavž na Drav-
skem polju, Uskorška 76, razširitev dejav-
nosti: proizvodnja pralnih sredstev in koz-
metičnih preparatov, poslovno storitve: pra-
nje in čiščenje vozil.

Rg-18757
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03670 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPIC, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Obrežna 69/a, Mari-
bor pod vložno št. 1/04906/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5583497
Osnovni kapital: 1,531.000 SIT
Ustanovitelj: Špic Jakob, Maribor,

Obrežna 69/a, vstop 24. 12. 1991, vložek
1,531.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: storitve: storitve s področja sejem-
ske dejavnosti, organiziranje prireditev, fi-
nančno svetovanje; proizvodnja: predelava
lesa, izdelava kovinskih izdelkov; gostins-
tvo in turizem: točilnice in bari, pivnice,
gostišče.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina: trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi proizvodi (gradbena mehanizaci-
ja), komisijska prodaja gradbene mehaniza-
cije); storitve: druge storitve kovinskopre-
delovalne obrti (popravilo gradbenih strojev
in druge gradbene mehanizacije), storitve s
področja sejemske dejavnosti, organizira-
nje prireditev, finančno svetovanje; gostins-
tvo in turizem: točilnice in bari, pivnice,
gostišča; proizvodnja: predelava lesa, izde-
lava kovinskih izdelkov; uvoz in izvoz: ne-
živilskih proizvodov, zastopanje tujih firm.

Rg-3885
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru je s sklepom št. Srg 213/94 z dne
28. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/5558-00 izstop družbenikov Kos Bar-
bare in Marjana, stan. Muta, Sušnikova 24
in pristop družbenika: Milana Senica, Fran-
cetova 12/b, Slovenj Gradec, z osnovno vlo-
go 8.000 SIT

Firma družbe odslej glasi: SETEX, sve-
tovanje, trgovina in inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma družbe se spremeni ta-
ko, da se sedaj glasi: SETEX, d.o.o.

Sedež družbe se spremeni tako, da se
sedaj glasi: Francetova 12/b, Slovenj Gra-
dec

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
nja strojev in naprav; proizvodnja in prede-
lava kemičnih izdelkov; kovinsko predelo-
valna dejavnost; trgovina na debelo in drob-
no z živili in neživilskimi proizvodi; indu-
strijsko svetovanje; ekonomsko in finančno
svetovanje; projektiranje strojev in naprav;
raziskovalno-razvojne storitve; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; prire-
janje sejmov in razstav; zastopniške in po-
sredniške storitve v prometu blaga in stori-
tev; komisijski posli na področju blaga in
storitev.

Izbrišeta se Marjan Kos, direktor in Bar-
bara Kos ter se na novo vpiše Milan Senica,
direktor, ki zastopa družbo v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu, brez omeji-
tev.

NOVA GORICA

Rg-14366
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00235 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MLINOTEST, živilska in-
dustrija, Ajdovščina, d.d., sedež: Tovar-
niška 14, Ajdovščina, pod vložno št.
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1/00069/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme in sedeža, ustanovitelja, spremem-
bo dejavnosti, osnovni kapital, nadzorni
svet, spremembo zastopnika in uskladitev
akta z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5132061
Firma: MLINOTEST, živilska industri-

ja, d.d.
Skrajšana firma: MLINOTEST, d.d.
Sedež: Ajdovščina, Tovarniška ulica 14
Osnovni kapital 1.939,177.000 SIT
Ustanovitelji: Valjčni mlin Ajdovščina

in Valjčni mlin Vrtovin, izstopila 5. 1. 1995;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil 1. 2. 1995,
vložil 1.939,177.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Artur, Ajdovščina, Cesta 21,
razrešen in ponovno imenovan 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kneževič Mi-
lan, Šuštar Boris, Kovač Bogomir, Čotar
Silvester, Kalin Emil in Krečič Jože, vstopi-
li 1. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1995: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572
Proizvodnja krmil za hišne živali; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkor-
nih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 4010 Proizvodnja in di-
stribucija elektrike; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materia-
la; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Stori-
tve menz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška dela.

Vpis lastninskega preoblikovanja na po-
dlagi soglasja Agencije št. LPS 208/0295-
mg z dne 10. 4. 1995.

Rg-17190
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00350 z dne 20. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža, razširitev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
ter prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani
s temile podatki:

Matična št.: 5873606
Firma: FORUM, Center za prevajal-

ske in ostale storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici

Skrajšana firma: FORUM, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Markova
pot 8

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mavrič Valter, Dobrovo,

Šlovrenc 9, Mačkovšek Aliče, Šempeter pri
Gorici, Markova pot 8, in Planina Medin
Lea, Ljubljana, Gruberjevo nabrežje 18,
vstopili 16. 6. 1993, vložili po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina 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
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih 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 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,

jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 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; 5146 Tr-
govina 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, 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; 5257 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 alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost
lekarn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami: 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
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kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7320 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja in humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-17193
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00900 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HYDROTECH, Projekti-
ranje in inženiring, d.o.o., sedež: Bilje
188b, Renče, pod vložno št. 1/02327/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5689783
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Černe Valdi, Renče, Bilje

188B in Čotar Suzana, Renče, Renški pod-
kraj 17C, vstopila 10. 6. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čotar
Suzana, imenovana 10. 6. 1993, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnica direk-
torja.

Rg-17194
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00902 z dne 14. 6. 1995 pod
št. vložka 1/02881/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5732786
Firma: VEX, računovodstvo in sveto-

vanje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: VEX, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Barje 5/a
Osnovni kapital: 110.000 SIT
Ustanoviteljica: Ivanetič Tatjana, Nova

Gorica, Barje 5A, vložek 110.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Sklep ustanoviteljice z dne 13. 5. 1994 o
preoblikovanju družbe z omejeno odgovor-
nostjo v samostojnega podjetnika, ki je vpi-
san v register obratovalnic samostojnih pod-
jetnikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke, Izpostava Nova Gorica, pod zap. št.
37-470/90 in matično št. registra 5374356
dne 18. 5. 1994 kot imetnik obratovalnice
Računovodske storitve Štucin Tatjana, s.p.,
s sedežem v Rožni dolini, Na Barju 5/a,
Nova Gorica.

Rg-17195
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00296 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BIESSE INTERNATIO-
NAL, Uvoz-izvoz, d.o.o., Ajba 21, Kanal,
sedež: Ajba 21, Kanal, pod vložno št.
1/03394/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, izstop
družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5856370
Firma: B G INTERNATIONAL, d.o.o.,

mednarodna trgovina in transport
Skrajšana firma: B G INTERNATIO-

NAL, d.o.o.
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šavli Klara in prokurist Stabile
Rocco, razrešena 3. 5. 1995; direktor Lam-
pret Miran, Šempeter pri Gorici, Ivana Su-
liča 6B, imenovan 3. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev, razen pri sklepanju prav-
nih poslov, ki presegajo vrednost 100.000
SIT, ko mora pridobiti soglasje družbeni-
ka.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6312
Skladiščenje.

Rg-17196
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02309 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GROSTEX, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Nova Gorica, sedež: IX. Kor-
pus 80, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02600/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5656516
Sedež: Solkan, IX. Korpus 80
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lozej Nada, izstop 10. 5.

1993, Cacitti Italo, izstop 29. 12. 1994; Lo-
zej Borut, Nova Gorica, Klementa Juga 10,
vstop 29. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lozej Nada, razrešena 10. 5. 1993;
direktor Cacitti Italo, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Lozej Borut, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 6. 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 motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi 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 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 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 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 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, 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 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
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lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-17198
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00915 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTERMAC, International
Marketing Company, d.o.o., Dornberk,
Vodnikova 45, sedež: Vodnikova 45,
Dornberk, pod vložno št. 1/00543/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5312248
Firma: INTERMAC, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERMAC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanoviteljici: Šinigoj Sonja, Dornberk,

Vodnikova 45, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ambra Gorizia, izstop 29. 4. 1993.

Rg-17199
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00224 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Kmetijsko veterinarski za-
vod, Nova Gorica, p.o., sedež: Pri Hrastu
18, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00052/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5051754
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Lipušček Miha, razrešen 21. 3. 1995;
Trošt Jerneja, Nova Gorica, Bratov Hvalič
93, imenovana 29. 3. 1995, kot v.d. direktor-
ja zastopa zavod brez omejitev, razen pri
nakupu ali prodaji nepremičnin in osnovnih
sredstev, kjer je potreben sklep sveta zavoda.

Rg-17200
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00332 z dne 16. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901545
Firma: INOX CENTER, Proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: INOX CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Štrukelj Miran, Šempas

169D, vložek 825.000 SIT; METALCOM
S.R.L., Milano, Via G. Sbodio 24, vložek
525.000 SIT in Scarabello Raffaele, Masera
di Padova, Via San Benedetto 17, vložek
150.000 SIT, vstopili 19. 5. 1995, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Miran, imenovan 19. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-

liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Rg-17201
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00914 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PINTAR-AGENS, Cenitve,
svetovanje in posredništvo, Nova Gorica,
d.o.o., sedež: Bratov Hvalič 144, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/00465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5306906
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Pintar Franc in Pintar Ire-

na, oba iz Nove Gorice, Bratov Hvalič 144,
vstopila 14. 12. 1989, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17204
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01143 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PAMISO, Uvoz-izvoz, tr-
govina, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Vipav-
ska 50, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00640/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5311195
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavzin Ivan, vložek

1,050.000 SIT, in Pavzin Sonja, vložek
450.000 SIT, oba iz Šempetra pri Gorici,
Ulica Franca Baliča 4, vstopila 28. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17205
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00816 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KAVČIČ, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino, Tri-
glavska 45a, Idrija, sedež: Triglavska 45a,
Idrija, pod vložno št. 1/02067/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5559677
Firma:  KAVČIČ,  d.o.o.,  podjetje za

proizvodnjo, storitve in trgovino, Godo-
vič

Skrajšana firma: KAVČIČ, d.o.o., Go-
dovič

Sedež: Idrija, Godovič 105
Osnovni kapital: 2,038.500 SIT
Ustanovitelja: Kavčič Rajmund, vložek

1,022.250 SIT, in Kavčič Karolina, vložek
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1,016.250 SIT, oba iz Idrije, Godovič 105,
vstopila 22. 5. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-17207
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00373 z dne 20. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5906385
Firma: INTER MARK ITALIA, S.R.L.,

Podružnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Šempeter pri Gorici, Laze 7,

Vrtojba
Ustanovitelj: INTER MARK ITALIA

S.R.L., Trst, Via Donota št. 3, vstop 8. 5.
1995, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupančič Darko, Šempeter pri Gori-
ci, Laze 7, Vrtojba, imenovan 8. 5. 1995
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 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, 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; 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; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6512 Drugo denarno posredniš-
tvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7020 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-

ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-17210
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00905 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOZMOZ, Podjetje za teh-
nološki inženiring in konzalting, d.o.o.,
Nova Gorica, sedež: Ul. 25. maja 45, Rož-
na dolina, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03182/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5855586
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mozetič Gojmir, Nova Go-

rica, Cankarjeva 76, vstop 6. 7. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17211
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00067 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GIT Ferjančič & Ferjan-
čič, d.n.o., Gradbeništvo-inženiring-trgo-
vina Idrija, sedež: Kosovelova 10, Idrija,
pod vložno št. 1/00685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5333814
Firma: GIT Ferjančič & CO., d.n.o.,

Gradbeništvo-inženiring-trgovina, Idrija
Skrajšana firma: GIT Ferjančič & Co.,

d.n.o., Idrija
Sedež: Idrija, Vojskarska 16
Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
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javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7411 Pravno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-17213
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01703 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELKOR, Proizvodno trgov-
sko podjetje za gradbeno instalacijska de-
la, d.o.o., Nova Gorica, sedež: MMP Vr-
tojba, Šempeter, pod vložno št. 1/00560/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5323509
Sedež: Solkan, Klanec 1a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bone Robert, Nova Gori-

ca, Klanec 1A, vstopil 23. 12. 1989 in Pan-
ker Milan, Solkan, Šolska 44, vstopil 4. 12.
1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: servisiranje in
popravilo ter izvajanje jakotočnih in šibko-
točnih inštalacij na objektih, strojih in na-
pravah.

Rg-17215
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00322 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GULILES, Lesna predela-
va-uvoz-izvoz, Vrtovin, d.o.o., sedež: Vr-
tovin 27, Črniče, pod vložno št. 1/01092/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, vstop družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5389585
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pirjevec Anita, izstopila

8. 5. 1995; Passalenti Daniele, Corno di Ro-
sazzo, Via Matteotti N. 4 in Pirjevec Sreč-
ko, Črniče, Vrtovin 27, vstopila 8. 5. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Pirjevec Anita, razrešena 8. 5.
1995; direktor Pirjevec Srečko, ki zastopa
družbo brez omejitev, ter prokurista Passa-
lenti Daniele in Ferletič Helena, Miren 250,
imenovani 8. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 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; 3613 Proi-
zvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing).

Rg-17220
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00301 z dne 23. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03513/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901090
Firma: SONUS, Audio storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SONUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Podmark

2A
Osnovni kapital: 1,701.000 SIT
Ustanovitelj: Šuligoj David, Šempeter pri

Gorici, Podmark 2A, vstop 17. 5. 1995, vlo-
žek 1,701.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuligoj David, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov.

Rg-17221
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00326 z dne 23. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03514/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901316
Firma: SIRAKS, Računovodski servis,

svetovanje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: SIRAKS, d.o.o., Nova

Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Iztokova 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlin Silvana, Nova

Gorica, Iztokova 32, vstop 24. 5. 1995, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pavlin Silvana, imenovana 24. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17222
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00374 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MIT, Marketing, inženi-
ring, trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Gradnikove brigade 19, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/00319/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter pri-
pojitev družbe BI-ER Inženiring, d.o.o. s
temile podatki:

Matična št.: 5292522
Osnovni kapital: 3,931.000 SIT
Ustanovitelja: Uršič Renato, Šempeter

pri Gorici, Na Lokvi 17, in Stanič Boris,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 19, vsto-
pila 10. 10. 1989, vložila po 1,965.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Pripojitev podjetja BI-ER Inženiring,
d.o.o., Šempeter, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 30. 5. 1994.

Rg-17225
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00886 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VIES, Podjetje za ekonom-
sko svetovanje in posredovanje, d.o.o., Vi-
pava, sedež: Gradiška cesta 4, Vipava, pod
vložno št. 1/02622/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter vstop
novega družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5693390
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Vidrih Katja in Vidrih To-

maž, oba iz Vipave, Gradiška cesta 4, vsto-
pila 12. 5. 1994, vložila po 755.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17229
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00381 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Dornberk, se-
dež: Gregorčičeva 30A, Dornberk, pod
vložno št. 1/00095/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:
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Matična št.: 5085802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

gon Ivica, razrešena 31. 5. 1995 kot v.d.
ravnateljice; direktor Rednak Ivan, Šempe-
ter pri Gorici, Ivana Suliča 14B, imenovan
31. 5. 1995, zastopa zavod brez omejitev.

Rg-17230
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00193 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VINITIS, proizvodnja, tr-
govina, zastopništvo in svetovanje, d.o.o.,
Dobravlje, sedež: Dobravlje 9, Dobravlje,
pod vložno št. 1/01412/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d., spremembo firme, vstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, spremembo zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5897289
Firma: VINITIS MOČIVNIK, Vizual-

ne komunikacije in svetovanje, k.d., Do-
bravlje

Skrajšana firma: VINITIS MOČIVNIK,
k.d., Dobravlje

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 22.200 SIT
Ustanovitelja: Vrčon Močivnik Barbi,

vstopila 27. 12. 1989, vložila 22.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja in Močivnik Ma-
rijan, vstopil 27. 3. 1995, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem, oba iz Do-
bravlja 9.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Vrčon Barbi, razrešena 27. 3. 1995;
direktor Močivnik Marijan, imenovan 27. 3.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov.

Rg-17231
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00972 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ESTERA, d.o.o., frizerske
storitve Črni vrh 60, sedež: Črni vrh 60,
Črni vrh, pod vložno št. 1/02651/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in
sedeža, vstop novega družbenika in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5677262
Firma: ESTERA LOGAR & RUDOLF,

d.n.o., frizerske storitve, Črni vrh
Skrajšana firma: ESTERA LOGAR &

RUDOLF, d.n.o. Črni vrh
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Črni vrh, Črni vrh 116
Ustanovitelja: Rudolf Irena, Črni vrh nad

Idrijo, Črni vrh 60, vstopila 1. 9. 1992, in
Logar Robert, Črni vrh nad Idrijo, Črni vrh
116, vstopil 20. 4. 1994, vložila po 50.070

SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
gar Robert, imenovan 20. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torice.

Rg-17232
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00903 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PELOZ, Trgovina z me-
som, d.o.o., Vrtojbenska 8, Šempeter, se-
dež: Vrtojbenska 8, Šempeter, pod vložno
št. 1/00602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5317177
Firma:  PELOZ,  Trgovina  z  mesom,

d.o.o., Šempeter
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Peloz Tihomil, Šempeter

pri Gorici, Cesta na Čuklje 68B, vložek
750.000 SIT, Peloz Stanko, Šempeter pri
Gorici, Opekarniška 2, vložek 450.000 SIT,
in Peloz Erna, Šempeter pri Gorici, Cesta na
Čuklje 68B, vložek 300.000 SIT, vstopili 8.
2. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Peloz
Tihomil, razrešen 10. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za prokurista, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorice;
Peloz Erna, razrešena 10. 5. 1994 kot na-
mestnica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17233
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00974 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SEDEJ IN LAPANJA, Pod-
jetje za projektiranje in konstrukcijo,
d.o.o., Idrija, sedež: Lapajnetova 9, Idri-
ja, pod vložno št. 1/01162/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5408890
Osnovni kapital. 1,804.000 SIT
Ustanovitelja: Lapanja Bojan, Idrija, Trg

maršala Tita 14, in Sedej Franc, Spodnja
Idrija, Spodnja Kanomlja 38/C, vstopila 4.
9. 1990, vložila po 902.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-17235
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00965 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BO-DA, Proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., Preserje, sedež: Preserje
54b, Branik, pod vložno št. 1/01051/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5382548
Osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanovitelj: Čebron Bojan, Branik, Pre-

serje 54B, vstop 25. 6. 1990, vložek
1,707.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17236
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01909 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VA Video avdio film, d.o.o.,

Nova Gorica, sedež: Gradnikove brigade
39, Nova Gorica, pod vložno št. 1/00553/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, vstop novih družbenikov
in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5318998
Osnovni kapital: 33,686.517 SIT
Ustanovitelji: Vencelj Anton, Nova

Gorica, Gradnikove brigade 39, vložil
12,613.687 SIT, vstopil 19. 12. 1989; Škr-
lep Jure, Nova Gorica, Gradnikove brigade
39, vložil 3,363.650 SIT, in Jug Franc, No-
va Gorica, Ledine 47, vložil 840.913 SIT,
vstopila 15. 11. 1993; Reščič Mario, Nova
Gorica, Gradnikove brigade 19, vložil
7,900.000 SIT, Šampionka Renče, d.o.o.,
Proizvodnja pralnih in čistilnih sredstev ter
prehrambenih proizvodov, Renče, Bukovi-
ca 47/A, vložila 3,973.836 SIT, AGES, Av-
torska agencija in ekonomske storitve,
d.o.o., Nova Gorica, Delpinova 12, vložila
1,586.034 SIT, dr. Primožič Karlo, Gorizia,
Via Duca D’Aosta 42, vložil 381.300 SIT,
PIRAT, d.o.o., Ravnica, Proizvodnja, inže-
niring, računovodstvo, analize in trgovina,
Grgar, Ravnica 12, vložil 635.318 SIT,
PANAL DISTRIBUTION, d.o.o., MMP Vr-
tojba, Šempeter, MMP Vrtojba, vložil
798.540 SIT, AGRO-LES, Zunanja trgovi-
na, d.o.o., Šempeter pri Gorici, MMP Vrtoj-
ba, vložil 796.649 SIT in SHOPPING
CENTER, Nova Gorica, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Šempeter pri Gorici, MMP
Vrtojba 6, vložil 796.590 SIT, vstopili 10.
5. 1994 – odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Primožič Karlo,
Panker Alojz in Martelanc Miran, vstopili
5. 10. 1994.

Rg-17237
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00950 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa I. T. C., Trgovina in proi-
zvodnja, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Ledi-
ne 8, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02907/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5724007
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Živec Jadran, Nova Gori-

ca, Ledine 8, vstop 17. 2. 1993, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost ne odgovarja.

Rg-17241
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00767 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BOŽIČ, d.o.o., inženiring
Idrija, sedež: Boška Dedeiča 8, Idrija, pod
vložno št. 1/01562/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5478243
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Božič Milojka, Idrija,

Boška Dedeiča 8, vstop 26. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17242
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00909 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BAPRI, Gradbeništvo,
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d.o.o., Kamnje 9, Dobravlje, sedež: Kam-
nje 9, Dobravlje, pod vložno št. 1/03168/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5773563
Osnovni kapital: 1,676.000 SIT
Ustanovitelj: Batagelj Primož, Dobrav-

lje, Kamnje 9, vstop 6. 7. 1993, vložek
1,676.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve – prehrana, gostilne, točilnice, bifeji,
bari, ostale gostinske storitve.

Rg-17246
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00947 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EURO-ČASS, Podjetje za
proizvodnjo, vzdrževanje, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Potoče, sedež: Potoče 49, Do-
bravlje, pod vložno št. 1/00561/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5311373
Osnovni kapital: 11,747.000 SIT
Ustanovitelja: Črmelj Stojan, Dobravlje,

Potoče 24, in Antonič Slavko, Dobravlje, Po-
toče 49, vstopila 26. 12. 1989, vložila po
5,873.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17247
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00248 z dne 12. 5. 1995 pod
št. vložka 1/03491/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5897874
Firma: KONTIST Jelka, Marinka, Ka-

tarina, Podjetje za storitveno dejavnost,
d.n.o., Idrija

Skrajšana firma: KONTIST Jelka, Ma-
rinka, Katarina, d.n.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrija, Vojkova 2
Osnovni kapital: 90.000 SIT
Ustanoviteljice: Seljak Jelka, Idrija, Gor-

ska pot 41, Zamolo Marinka, Idrija, Grilče-
va 32, in Krhlikar Katarina, Idrija, Grilčeva
26, vstopile 20. 4. 1995, vložile po 30.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1995: 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-17248
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00197 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa Obrtna zadruga INSTA-

LACIJE, p.o., sedež: Goriška 66, Ajdovš-
čina, pod vložno št. 1/00255/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o zadrugah, spremembo firme, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5279330
Firma: INSTALACIJE, Obrtna zadru-

ga, z b.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: OZ INSTALACIJE, z

b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Ustanovitelji: Stegovec Boris, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 47, Ipavec Stani-
slav, Nova Gorica, Ul. Marija Kogoja 1/A,
Bucik Vladimir, Šempas 188B, Cej Ivan,
Nova Gorica, Andreja Kumarja 9, vstopili
11. 4. 1988, vložili po 50 SIT, odgovornost:
ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Stegovec Boris, razrešen in ponovno
imenovan 2. 4. 1992, zastopa zadrugo brez
omejitev; Ipavec Stanislav, razrešen in po-
novno imenovan 2. 4. 1992 za prokurista;
Cej Ivan in Bucik Vladimir, razrešena 2. 4.
1992.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proi-
zvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2852 Splošna mehanična dela;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proi-
zvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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 ogre-
vanje; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-17254
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01142 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EUROSHOE, Import – ex-

port, Nova Gorica, d.o.o., sedež: Cankar-
jeva 84, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01876/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5531314
Firma:  EUROSHOE,  Uvoz  –  izvoz,

d.o.o., Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pavzin Sonja, vložek

465.000 SIT, in Pavzin Janez, vložek
765.000 SIT, oba iz Šempetra pri Gorici,
Ulica Franca Baliča 4, vstopila 23. 10. 1991
ter Bogataj Harij, Nova Gorica, Cankarjeva
ulica 84 in Komel Doris, Šempeter pri Gori-
ci, Sončna ulica 1, Pristava, vstopila 14. 5.
1993, vložila po 135.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-17256
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00644 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STUBELJ, d.o.o., Ajdovš-
čina – podjetje za trgovino, inženiring,
servis, izvoz in uvoz, zastopanje, sedež:
Vilharjeva 30, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01353/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5441404
Osnovni kapital: 4,916.000 SIT
Ustanovitelj: Stubelj Žarko, Ajdovščina,

Vilharjeva 30, vstop 6. 11. 1990, vložek
4,916.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi, tudi
v tranzitu; servisna dejavnost na področju
avtomobilov, bele tehnike, električnega
orodja, gradbene in kmetijske mehanizacije
in vseh vrst opreme; razvoj, proizvodnja,
sestavljanje in preizkušanje računalnikov in
opreme; izdelava, preizkus in servisiranje
programov in programskih orodij; marke-
ting s področja računalništva; industrijsko
in posamično obnavljanje strojev, opreme
in naprav ter posameznih sklopov in delov;
strojegradnja, izdelava naprav in opreme ter
montaža; zastopanje tujih firm; konsigna-
cijska in komisijska prodaja; prevozi v cest-
nem prometu; gostinske in turistične stori-
tve in dejavnosti; organizacija, posredova-
nje in izvedba športnih, kulturnih in turi-
stičnih prireditev; uvoz in izvoz iz
registriranega predmeta poslovanja družbe.

Rg-17259
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00046 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BOKA, Gostinsko, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Trno-
vo ob Soči, sedež: Trnovo ob Soči 58, Sr-
penica, pod vložno št. 1/03299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop in izstop družbenika, razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti ter spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5814111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Papler Milan, izstop 20.

12. 1994; Leban Marijan, Tolmin, Tumov
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drevored 17/b vstop 20. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Papler Milan, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Leban Marijan imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev:

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2470 Proizvodnja umet-
nih vlaken; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proi-
zvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 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; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-

tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-17263
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00312 z dne 6. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03504/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901219
Firma: HiSoft plus, Računalniški inže-

niring, d.o.o.
Skrajšana firma: HiSoft plus, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Industrijska 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bratina Primož, Šempas,

Ozeljan 31I, Klanjšček Andrej, Šempas
152/A, in Štrukelj Silvan, Šempas, Ozeljan
10A, vstopili 22. 5. 1995, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Štrukelj Silvan, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Bratina Pri-
mož in Klanjšček Andrej, imenovani 22. 5.
1995.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 3002 Proi-
zvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računalniških strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom.

Rg-17264
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01716 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IMP STING, Podjetje za
napeljavo in popravilo gradbenih instala-
cij, d.o.o., sedež: Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah ter izstop družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5545374
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: IMP montaža, Koper, p.o.,

Koper, Ul. 15. maja 21, vstopil 10. 10. 1991,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Božič Vinko, Čebron Bojan, Če-
bron Ivan, Kodrič Bogdan, Lampe Bojan,
Mihelj Stojan, Rončevič Tomo, Ušaj Izidor
in Vodopivec Narcis, izstopili 16. 9. 1994.

Rg-17267
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00682 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa UNITRA, Trgovina, izva-

janje, prevoz, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Ljuba Šercerja 1, Rožna dolina, Nova Go-
rica, pod vložno št. 1/01913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, razširitev dejavnosti ter spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št: 5536456
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Durcik Vladimir in Dur-

cik Damijan, oba iz Nove Gorice, Ljuba
Šercerja 1, vstopila 8. 11. 1991, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dur-
cik Vladimir, razrešen 9. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: nakup, prodajo
in posredovanje nepremičnin.

Rg-17268
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00795 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VALMET, export-import,
d.o.o., Volčja Draga, sedež: Vočja Draga
90a, Volčja Draga, pod vložno št.
1/03014/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
ter razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5814472
Firma: VALMETAL, export – import,

d.o.o., Volčja Draga
Skrajšana firma: VALMETAL, d.o.o.,

Volčja Draga
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 90a
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelj: Hvala Robert, Volčja Dra-

ga 90A, vstop 15. 3. 1992, vložek 1,553.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: obde-
lovanje kovin in kovinskih izdelkov, zbira-
nje in predelava sekundarnih surovin, skla-
diščna dejavnost, organizacija in izvajanje
transporta za lastne in tuje potrebe, dolgo-
ročna proizvodna kooperacija, konsignacij-
ski posli, menjalniški posli, leasing posli.

Rg-17269
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01388 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa COMMERCE – GORICA,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Tolminskih puntarjev
12, Nova Gorica, pod vložno št. 1/02129/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
družbenika, spremembo deležev družbeni-
kov in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5566916
Ustanovitelji: Frank Alfred, Nova Gori-

ca, Cankarjeva 78, in Orel Branko, Renče,
Bilje 189, vstopila 10. 2. 1992, vložila po
1,578.600 SIT, ter Orel Anda, Renče, Bilje
189/b, vstopila 23. 5. 1994, vložila 350.800
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se razširi z naslednjim: raču-
novodske in knjigovodske storitve ter obde-
lava podatkov in svetovanje na področju
računovodstva in finančnega poslovanja
gospodarskih subjektov, proizvodnja, mon-
taža, servisiranje in popravila peči za cen-
tralno ogrevanje in drugih grelnih teles.
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Rg-17272
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00015 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Solkan, se-
dež: Šolska 25, Nova Gorica, pod vložno
št. 1/00088/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5089042
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ternovec Aldo, razrešen 1. 12. 1994;
direktor Kogoj Marijan Nova Gorica, Pinka
Tomažiča 40, imenovan 1. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-17273
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01412 z dne 8. 6. 1995 pod
št. vložka 1/02774/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izstop družbenika in izbris
družbe zaradi preoblikovanja v samostojne-
ga podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5705703
Firma: DREN, Proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o., Seniški breg
Skrajšana firma: DREN, d.o.o., Seniški

breg
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kanal, Seniški breg 38
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žabar Dušan, Kanal, Se-

niški breg 38, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pertovt Valter, iz-
stop 31. 5. 1994.

Sklep ustanovitelja Žabar Dušana z dne
31. 5. 1994 o preoblikovanju družbe z ome-
jeno odgovornostjo v samostojnega podjet-
nika, ki je sedaj registriran pri Republiški
upravi za javne prihodke, Izpostava Nova
Gorica, pod zap. št. 37-130/95 in matično
številko registra 5508243 dne 1. 1. 1995 kot
imetnik obratovalnice DREN, s.p., s sede-
žem Seniški breg 38.

Rg-17275
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00316 z dne 8. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03505/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5901642
Firma: OTTO SAUER, Achsenfabrik

Keilberg, Podružnica Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 34,

Kromberk
Ustanovitelj: Otto Sauer, Achsenfabrik

Keilberg, Keilberg, Bessenbach, vstop
25. 4. 1995, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Brun Milan, Nova Gorica, Bratov
Hvalič 34, Kromberk, imenovan 25. 4. 1995,
zastopa podružnico neomejeno.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1995: 3430 Proi-
zvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na

drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, 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; 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; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17276
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00868 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ANNE, d.o.o., podjetje za

izobraževanje in prevajanje, Idrija, se-
dež: Grilčeva 26, Idrija, pod vložno št.
1/01806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, vstop družbenika, razširitev
dejavnosti, spremembo zastopnika ter us-
kladitev akta in kapitala z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5520398
Firma: ANNE KOCE & JURJEVČIČ,

d.n.o., podjetje za izobraževanje in pre-
vajanje, Idrija

Skrajšana firma: ANNE KOCE &
JURJEVČIČ, d.n.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Koce-Jurjevčič Ana, vsto-
pila 17. 6. 1991, in Jurjevčič Marjan, vsto-
pil 20. 4. 1994, oba iz Idrije, Grilčeva 26,
vložila po 6.195 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jur-
jevčič Marjan, imenovan 20. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost se razširi na: izvajanje stori-
tev računovodstva in knjigovodstva za dru-
ge.

Rg-17280
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00764 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LARIX, Podjetje za proi-
zvodnjo in trgovino, d.o.o., Idrija, sedež:
Gregorčičeva 47, Idrija, pod vložno št.
1/02578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter vstop novega
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5325528
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mohorič Janez, Idrija, Tri-

glavska 3, vložil 765.000 SIT, in Pavšič
Julij, Idrija, H. Freyerja 3, vložil 240.000
SIT, vstopila 26. 12. 1989 ter Mohorič Na-
da, Idrija, Triglavska 3, vstopila 1. 4. 1994,
vložila 495.000 SIT – odgovornost ne od-
govarjajo.

Rg-17284
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/01925 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGM, Podjetje za trgovi-
no, šport in turizem, Nova Gorica, d.o.o.,
sedež: Sočebranova 5, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03269/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, vstop
družbenika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5802555
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Grobiša Andrej, vstop 10.

5. 1993, vložek 1,485.000 SIT, in Grobiša
Marjan, vstop 30. 11. 1994, vložek 15.000
SIT, oba iz Nove Gorice, Sočebranova 5 –
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 3512 Proi-
zvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
4531 Električne inštalacije; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
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la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi deli
in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7320 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-17285
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00308 z dne 9. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03506/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901146
Firma:  GEMOTEHNA,  Trgovina  na

drobno in debelo, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: GEMOTEHNA, d.o.o.,

Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Padlih borcev 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leban Boris, Tolmin, Po-

ljubinj 73, in Mlekuž Danilo, Tolmin, Cirila
Kosmača 17, vstopila 18. 4. 1995, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leban Boris, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Mlekuž Danilo, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja,
imenovana 18. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem.

Rg-17286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00113 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IMP STING, Podjetje za
napeljavo in popravilo gradbenih instala-
cij, d.o.o., sedež: Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01940/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5545374
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mihelj Stojan, razrešen 15. 11. 1994;
direktor Vodopivec Narcis, Šempeter, F. Ba-
liča 21, imenovan 1. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-17288
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00211 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FINESSE, zaključna dela v
gradbeništvu in trgovina, Dornberk,
d.o.o., sedež: Šinigojska ul. 5, Dornberk,
pod vložno št. 1/01338/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-

pitala z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5428688
Firma:  FINESSE,  Zaključna  dela  v

gradbeništvu in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FINESSE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šinigoj Mitja, Dornberk,

Šinigojska 5, vstop 15. 11. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17291
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00255 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KOLOVRAT, Trgovina in
pletiljstvo, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Ža-
puže 5, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00653/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5319153
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štrancar Klavdija, Aj-

dovščina, Žapuže 5, vstop 16. 1. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17294
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00444 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MUZURI, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradnikove
brigade 17, Nova Gorica, pod vložno št.
1/03017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761867
Osnovni kapital: 1,652.945 SIT
Ustanovitelja: Livio dell Orco, Italia, Ca-

priva del Friuli, vložil 49.000 SIT, in Novi-
nec Rado, Nova Gorica, Ul. 25. maja 47,
vložil 1,603.945 SIT – vstopila 10. 2. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17296
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00433 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FLUID, Inženiring, proi-
zvodnja, trgovina, d.o.o., Ajdovščina, se-
dež: Goriška cesta 59, Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00571/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5318467
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Birsa Albin, Branik 27/c,

vstop 26. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
izdelava, servisiranje in popravila avtocistern
za prevoz nevarnih in drugih stvari; servisi-
ranje hidravličnih, pnevmatskih in mehan-
skih strojev in naprav ter inštalacij; izdelava
tlačnih posod (od razreda IV. do II.).

Rg-17299
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00832 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ČERTRADE, Podjetje za
transport, inženiring, trgovino, d.o.o.,
Stomaž, sedež: Stomaž 42, Dobravlje, pod
vložno št. 1/00978/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
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z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5378699
Osnovni kapital: 1,924.065 SIT
Ustanovitelj: Črnigoj Stanko, Dobravlje,

Stomaž 42, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,924.065 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Črni-
goj Stanko, razrešen 12. 5. 1994 kot v.d.
direktorja in imenovan za člana uprave, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17300
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00899 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GALTI – tekstilna in us-
njena galanterija, d.o.o., Prvačina 215/b,
Dornberk, sedež: Prvačina 215b, Dorn-
berk, pod vložno št. 1/00509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter spremembo firme in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5312566
Firma: GALTI, Tekstilna in usnjena

galanterija, d.o.o.
Skrajšana firma: GALTI, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Ludovika in Gre-

gorič Albert, oba iz Dornberka, Prvačina
215B, vstopila 7. 12. 1989, vložila po
1,550.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Dejavnost se razširi na: trgovino na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi.

Rg-17301
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00801 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ELOR, Trgovina, Ozeljan,
d.o.o., sedež: Ozeljan 36, Šempas, pod
vložno št. 1/01264/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah ter skraj-
šano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5432600
Skrajšana firma: ELOR, d.o.o., Ozeljan
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gruden Dušan, Šempas,

Ozeljan 36, vstop 5. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17302
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00393 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa UNISEL, Podjetje za inže-
niring, trgovino in posredovanje storitev,
d.o.o., Nova Gorica, sedež: Gradnikove
brigade 11, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00881/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5373956
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Zdravko, Nova Gori-

ca, Gradnikove brigade 11, vstop 28. 2.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-17303
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/00791 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ČERNILOGAR, Predelava
kovinskih izdelkov, inštalacije, trgovina

in turistične storitve, d.o.o., Tolmin, se-
dež: Poljubinj 89c, Tolmin, pod vložno št.
1/03079/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761182
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Černilogar Vladimir, Tol-

min, Brunov drevored 34, vstop 3. 4. 1993,
vložek 1,540.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20286
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00315 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje KURIVO GO-
RICA, p.o., trgovina, Nova Gorica, sedež:
Grčna 1, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00251/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje, spremem-
bo firme, kapital, vstop in izstop družbeni-
kov, uskladitev dejavnosti, nadzorni svet,
spremembo zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5025133
Firma: KURIVO GORICA, Trgovina,

d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: KURIVO GORICA,

d.d., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 141,240.000 SIT
Ustanovitelja: 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 in ponovno imenovan
17. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Beguš Simon,
Bratina Bojan, Derman Vida, Hvalica Jože
in Koren Andrej, vstopili 9. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 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
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, 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 ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, 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.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LPS
154/161/94-dd z dne 24. 5. 1995.

NOVO MESTO

Rg-17548
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01044 z dne 13. 6. 1995
pri subjektu vpisa BREZA, trgovina, go-
stinstvo in zastopanje, d.o.o., Metlika, se-
dež: Cesta bratstva in enotnosti 1/b, Met-
lika, pod vložno št. 1/00626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5324599
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Čadonič Mirko, Metlika, Na-

selje Borisa Kidriča 3, vstop 7. 2. 1990, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17549
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00198 z dne 13. 6. 1995
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
TEHNIŠKIH IN ZDRAVSTVENE US-
MERITVE BORIS KIDRIČ, p.o., sedež:
Ulica Milke Šobar 30, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00267/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih, spremembo firme, sedeža in za-
stopnika ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5258782
Firma:  SREDNJA  TEHNIŠKA  IN

ZDRAVSTVENA ŠOLA NOVO MESTO
Sedež: Novo mesto, Šegova ulica 112
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop
19. 9. 1994, odgovornost: ostalo.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šterk
Peter, razrešen 31. 7. 1992, kot ravnatelj;
Štefan David, Novo mesto, Vorančeva 7,
imenovan 8. 10. 1992 za ravnatelja in sicer
za dobo štirih let; Mežnar Silva, Trebnje,
Stari trg 15, imenovana 1. 12. 1993 za na-
mestnico ravnatelja, in sicer za dobo štirih
let.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1995: 8022
Srednješolsko tehniško in poklicno izobra-
ževanje.

Rg-17550
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02038 z dne 25. 5. 1995
pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
ČRNOMELJ, sedež: Ulica Mirana Jarca
3, Črnomelj, pod vložno št. 1/00044/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5084725000
Osnovni kapital. 2,710.999 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Črnomelj,

Črnomelj, Trg svobode 3, vložila 1,816.369
SIT, in Skupščina občine Metlika, Metlika,
Mestni trg 24, vložila 894.630 SIT, vstopili
5. 3. 1992, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
helčič Silvester, Črnomelj, Kidričeva ul. 16,
imenovan 5. 3. 1992, kot ravnatelj zastopa
zavod neomejeno, razen pri prometu z ne-
premičninami zavoda, kjer je potrebno pred-
hodno soglasje ustanoviteljic.

Člani nadzornega sveta: Aupič Drago,
Godiša Jože in Kunič Andrej, vstopili 18. 7.
1994.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-17552
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00380 z dne 12. 6. 1995
pri subjektu vpisa W.A.M. TRICOTS,
proizvodnja tekstila in trgovina, Črno-
melj, d.o.o., sedež: Belokranjska 28/a, Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/03082/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, imenova-
nje že postavljenega pooblaščenca za nedo-
ločen čas in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5739667
Osnovni kapital: 39,293.000 SIT
Ustanovitelj: Wilhelm Weisman, Mass-

chenmoden GmbH Albstadt, Albstadt, El-
senbahnstr. 16, vstop 3. 12. 1992, vložek
39,293.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hutar Marjan, Črnomelj, Ulica 21.
oktobra 17b, ki zastopa in predstavlja druž-
bo brez omejitev, razen za izpeljavo prav-
nih poslov, katerih vrednost presega 10.000
DEM, za kar mora imeti soglasje upravnega
odbora. Njegovo imenovanje je bilo časov-
no omejeno za dobo 6 mesecev od 4. 12.
1992 dalje, od 4. 5. 1993, pa je časovno
neomejeno.

Rg-17553
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01918 z dne 13. 6. 1995
pri subjektu vpisa IFS, informatika, trgo-

vina in servis birotehnične opreme, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Volčičeva 25, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00945/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo sedeža, druž-
benika in zastopnika, razširitev dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383579
Sedež: Novo mesto, Na tratah 4
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Martinčič Jože, izstop

31. 5. 1994; Hidek Ivan, Novo mesto, Na
tratah 4, vstop 31. 5. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Martinčič Jože, razrešen 31. 5. 1994;
direktor Hidek Ivan, imenovan 31. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se dopolni z dejavnost-
mi: grafična dejavnost, prirejanje sejmov in
razstav, menjalnica, prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu, prevoz nevarnih sno-
vi, skladiščenje blaga, izdelava in popravila
predmetov iz usnja in gume, izdelava pred-
metov iz plastičnih mas; nudenje računal-
niških kapacitet, računalniški inženiring, iz-
delava računalniških programov, sestavlja-
nje pogodb; knjigovodske storitve, obdela-
va podatkov, administrativne storitve, druge
neomenjene storitve; storitve reklame in
ekonomske propagande, neomenjene stori-
tve na področju prometa, restavracije s po-
strežbo, druge nastanitvene storitve, druge
gostinske storitve, kavarne, krčme, točilni-
ce, bari; promet storitev: organiziranje in
izvajanje posredniških, zastopniških, kon-
signacijskih in kooperacijskih poslov, orga-
niziranje in izvajanje posebnih oblik trgo-
vanja, npr. akcijske, avkcijske, komisijske,
licitacijske prodaje, leasing poslov, ipd.; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
trgovina na drobno izven prodajnih objek-
tov; prodaja po pošti, na premičnih stojni-
cah, prodaja od vrat do vrat, prodaja s pro-
dajnimi avtomati in potujoča prodajalna; pri-
ložnostne prodaje (na prireditvah, sejmih,
shodih in podobno); servisiranje ročnih ga-
silnih aparatov in druge gasilske opreme;
inženiring na področju požarne varnosti;
tehnični inženiring; trgovina na debelo v
tranzitu; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov vseh trgovskih strok.

Dejavnost se odslej glasi: vzdrževanje
birotehnične opreme in programskih apli-
kacij; grafična dejavnost, prirejanje sejmov
in razstav, menjalnica, prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu, prevoz nevarnih
snovi, skladiščenje blaga in popravila pred-
metov iz usnja in gume, izdelava predme-
tov iz plastičnih mas; nudenje računalniš-
kih kapacitet, računalniški inženiring, iz-
delava računalniških programov, sestavlja-
nje pogodb; knjigovodske storitve,
obdelava podatkov, administrativne stori-
tve; druge neomenjene storitve; storitve re-
klame in ekonomske propagande, neome-
njene storitve na področju prometa, resta-
vracije s postrežbo, druge nastanitvene sto-
ritve, kavarne, krčme, točilnice, bari;
promet storitev: organiziranje in izvajanje
posredniških, zastopniških, konsignacijskih
in kooperacijskih poslov; organiziranje in
izvajanje posebnih oblik trgovanja, npr. ak-

cijske, avkcijske, komisijske, licitacijske
prodaje, leasing poslov ipd.; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovi-
na na drobno izven prodajnih objektov;
prodaja po pošti, na premičnih stojnicah,
prodaja od vrat do vrat, prodaja s prodajni-
mi avtomati in potujoča prodajalna; prilož-
nostna prodaja (na prireditvah, sejmih, sho-
dih in podobno); servisiranje ročnih gasil-
nih aparatov in druge gasilske opreme; in-
ženiring na področju požarne varnosti;
tehnični inženiring; trgovina na debelo v
tranzitu; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov vseh trgovskih strok.

Rg-17554
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02889 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna mo-
tornih tesnil, d.o.o., Velika Loka, sedež:
Velika Loka, Velika Loka, pod vložno št.
1/01786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spre-
membo firme, skrajšano firmo in nadzorni
svet, povečanje osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5496080
Firma: TESNILA, Tovarna motornih

tesnil, d.d., Velika Loka, Velika Loka
Skrajšana firma: TESNILA TMT, d.d.,

Velika Loka
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 151,900.000 SIT
Ustanovitelji: TESNILA TREBNJE, p.o.,

in ostali ustanovitelji d.o.o. iz seznama, pri-
loženega Pogodbi o ustanovitvi d.o.o. – sku-
paj 226 ustanoviteljev, izstopili 20. 8. 1994;
TESNILA ENGINEERING, export-import,
d.o.o., Šentrupert, Slovenska vas 124, vlo-
žek 84.000 SIT, TESNILA TREBNJE, p.o.,
Velika Loka, vložek 683.000 SIT, in Anžlo-
var Franc in ostali delničarji (210) iz sezna-
ma, priloženega Statutu d.d. z dne 20. 8.
1994, Velika Loka, Goljek 1, vložek
14,423.000 SIT – vstopili 20. 8. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nosan Milan, Ljubljana, Chengduj-
ska 10, razrešen in ponovno imenovan 13.
1. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Dulc Mojca, Go-
le Mira in Smolič Jože, vstopili 20. 8. 1994.

Rg-17555
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/00934 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa UPROM, podjetje za
proizvodnjo, inženiring, trgovino, turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Mirna, sedež:
Gubčeva ulica 17, Mirna, pod vložno št.
1/01246/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5410304
Osnovni kapital: 1,661.000 SIT
Ustanovitelja: Umek Marjan, vstopil

28. 8. 1990 in Umek Matej, vstopil 30. 3.
1992, oba iz Mirne, Gubčeva 17, vložila
po 830.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.
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Rg-17556
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00216 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa PLANTA, trgovsko in
proizvodno podjetje, Prelesje, d.o.o., se-
dež: Prelesje 32, Šentrupert, pod vložno
št. 1/00552/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5321310
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 011 Pri-

delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljš-
čin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rast-
lin, semen in sadik; 0141 Storitve za rastlin-
sko pridelavo; 511 Posredništvo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovina na
debelo; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 741
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 744 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 930 Druge storitvene de-
javnosti; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah.

Rg-17557
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00208 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanjsko
podjetje, d.d., Novo mesto, sedež: Prešer-
nov trg 5, Novo mesto, pod vložno št.
1/02517/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča predložitev zapisnika skupščine, spre-
membo statuta in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5617189
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1995: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17559
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02278 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa TOM – PLASTIKA, to-
varna plastične opreme, d.o.o., sedež: Ce-
sta na Gradec 5, Mirna, pod vložno št.
1/03650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5841283
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pust Srečko, razrešen 31. 10. 1994;
direktor Guštin Anton, Novo mesto, Tav-
čarjeva ulica 2, imenovan 1. 11. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-17562
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00155 z dne 7. 6. 1995
pod št. vložka 1/03768/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900417
Firma: KEBORTRANS, d.o.o., trgovi-

na in poslovne storitve
Skrajšana firma: KEBORTRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škocjan, Dobruška vas 29
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Florijančič Anton, Škocjan,

Dobruška vas 22, vstop 9. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Florjančič Anton, imenovan 9. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Ro-
bek Zdravko, Škocjan, Dobruška vas 29,
imenovan 21. 4. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi 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; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 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; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 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; 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; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
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na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6512
Drugo denarno posredništvo; 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 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; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17566
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00180 z dne 20. 6. 1995
pod št. vložka 1/03772/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5900573
Firma: MALNAR TRANS, Prevozi in

trgovina, k.d.
Skrajšana firma: MALNAR TRANS, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Novo mesto, Žlebej 11
Ustanovitelja: Malnar Jože – komple-

mentar, Novo mesto, Žlebej 11, vstop 10. 5.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Malnar Jože, imenovan 10. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 7470 Čiščenje stavb;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-17567
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00193 z dne 19. 6. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR, gradbeno in-
dustrijsko podjetje, p.o., Novo mesto, se-
dež: Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00018/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5075343
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Peterlin Jože, razrešen 11. 5. 1995;
zastopnik Papež Franc, Dolenjske Toplice,
Gornje Gradišče 16, imenovan 11. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot vršilec
dolžnosti generalnega direktorja.

Rg-17568
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01893 z dne 19. 6. 1995
pri subjektu vpisa OPARA, Prodaja na de-
belo in drobno, Trebnje, d.o.o., sedež: Go-
lijev trg 13, Trebnje, pod vložno št.
1/01001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z last-
nimi sredstvi, razširitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5372372
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Opara Frančišek, Opara

Bojan in Opara Franci, vsi iz Trebnjega,
Golijev trg 13, vstopili 17. 4. 1990, vložili
po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost se razširi z naslednjim:
l. Gostinstvo:
a) gostinske storitve nastanitve
– hoteli, moteli, penzioni in turistična

naselja s celotnim poslovanjem
– prenočišča, gostilne, zasebno oddaja-

nje sob in druge nastanitvene storitve
b) gostinske storitve prehrane
– restavracije s postrežbo
– restavracije s samopostrežbo
c) kavarne, krčme, točilnice, bari v okvi-

ru drugih gostinskih storitev
2. Turistično posredovanje, doma in na

tujem:
– turistične agencije
– turistični uradi
3. kmetijstvo – vinogradništvo
Dejavnost družbe se odslej glasi:
1. Prodaja, na debelo in drobno, doma in

na tujem, blaga iz naslednjih trgovskih
strok:

– žito in mlevski izdelki
– povrtnine, sadje in izdelki
– meso, perutnina in izdelki
– alkoholne in brezalkoholne pijače
– živila in gospodinjske potrebščine
– zdravilna zelišča
– tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki

iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute

– gumijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in
plastičnih mas

– obutev in potrebščine
– surove kože, volna in krzno, živalski

odpadki in dlaka
– elektrotehnični in elektronski aparati,

radijski in TV sprejemniki, stroji, deli in
potrebščine

– elektrotehnični stroji, naprave, oprema
in elektrotehnični material ter svetilna telesa

– gradbeni, sanitarni, instalacijski in
ogrevalni material

– pohištvo
– keramika, steklo in porcelan ter plastič-

ni izdelki za gospodinjstvo in druge potrebe
– papir, šolski in pisarniški material,

oprema in potrebščine
– drogerijsko blago
– galanterija, bižuterija, bazarsko blago

ter igrače
– parfumerijsko in kozmetično blago
– ure in izdelki iz plemenitih kovin
– izdelki za šport, lov, ribolov in kampi-

ranje
– izdelki, oprema in potrebščine, name-

njeni za osebno varstvo pri delu, civilno in
protipožarno varstvo ter splošno ljudsko
obrambo

– kmetijski stroji in orodje, umetna gno-
jila, semena, sadilni material in sredstva za
zaščito rastlin in živine

– starine in umetnine
– izdelki domače in umetne obrti
– cvetice
– motorna vozila, deli in potrebščine
– stare stvari
2. Posredništvo in komisijski posli na

področju prometa blaga iz prej navedenih
trgovskih strok, doma in na tujem

3. Prozvodnja drugih živilskih proizvo-
dov (brez krmil): proizvodnja začimb, ka-
vovine in drugih živilskih proizvodov, zla-
sti pa praženje kave in ostalih artiklov

4. Gostinstvo:
a) gostinske storitve nastanitve
– hoteli, moteli, penzioni in turistična

naselja s celotnim poslovanjem
– prenočišča, gostilne, zasebno oddaja-

nje sob in druge nastanitvene storitve
b) gostinske storitve prehrane
– restavracije s postrežbo
– restavracije s samopostrežbo
c) kavarne, krčme, točilnice, bari v okvi-

ru drugih gostinskih storitev
5. Turističo posredovanje, doma in na

tujem:
– turistične agencije
– turistični uradi
6. Kmetijstvo – vinogradništvo.

Rg-17571
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02255 z dne 22. 6. 1995
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DO-
LENJSKE TOPLICE, p.o., sedež: Pionir-
ska 35, Dolenjske Toplice, pod vložno št.
1/00050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5086370
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ka-

stelic Pavel, razrešen 31. 8. 1994 kot ravna-
telj: Brezovar Darja, Novo mesto, Šegova
20, imenovana 1. 9. 1994 za ravnateljico, ki
zastopa šolo brez omejitev.

Rg-17572
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00160 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa TOVARNA ELEKTRO-
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MATERIALA ČATEŽ, d.d., sedež: Čatež
13, Velika Loka, pod vložno št. 1/00317/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5041775
Osnovni kapital: 250,880.000 SIT
Ustanovitelji: Bregar Jože in ostali del-

ničarji po spisku, Velika Loka, Dolenja vas
pri Čatežu 2, vstopili 11. 9. 1990, vložili
46,180.000 SIT ter Sklad Republike Slove-
nije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žil 40,940.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska 228, vložil
20,470.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 20,470.000 SIT,
Bregar Jože in ostali upravičenci interne
razdelitve po spisku, ki je sestavni del Akta
o lastninskem preoblikovanju, Velika Loka,
Dolenja vas pri Čatežu 2, vložili 40,940.000
SIT, in Bregar Jože in ostali udeleženci no-
tranjega odkupa po spisku, ki je sestavni del
Akta o lastninskem preoblikovanju, Velika
Loka, Dolenja vas pri Čatežu 2, vložili
81,880.000 SIT – vstopili 27. 2. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bregar Jože, imenovan 27. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Knez Aleksan-
der, Barle Milan, Zagorjan Drago, Kotar
Marica in Tomaževič Milan, vstopili 27. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom.

Vpis Akta o lastninskem preoblikovanju
d.d. Tovarne Elektromateriala Čatež, d.d., z
dne 27. 2. 1995.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP 200/118-
MV z dne 21. 4. 1995.

Rg-17573
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02604 z dne 26. 6. 1995
pri subjektu vpisa ELIS, proizvodnja in
trgovina, Šentrupert, d.o.o., sedež: Šen-
trupert 28, Šentrupert, pod vložno št.
1/01979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbenika
in zastopnika, povečanje osnovnega kapita-
la ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5537584
Firma: ELIS, proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Sedež: Mirna, Lunačkova 17
Osnovni kapital: 1,974.400 SIT
Ustanoviteljici: Skerbiš Antonija, Mir-

na, Lunačkova 17, vstop 2. 12. 1991, vložek
1,974.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urbančič Vanja, izstop 29. 12. 1994.

Pooblastilo za zastopanje preneha druž-
benici Urbančič Vanji, ki je bila razrešena
29. 12. 1994.

Rg-17574
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00204 z dne 26. 6. 1995
pod št. vložka 1/03774/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904293
Firma: ŠTAJDOHAR, gostinstvo in tr-

govina, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: ŠTAJDOHAR, d.o.o.,

Črnomelj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Ulica Heroja Starihe

17
Osnovni kapital: 1,754.400 SIT
Ustanovitelj: Štajdohar Janez, Dragatuš

8, vstop 18. 5. 1995, vložek 1,754.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štajdohar Janez, imenovan 18. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, 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 prodajal-
nah z živili; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-17577
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00150 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa KARANTANIJA FILM,
distribucija video in film programa,
d.o.o., Šentrupert, sedež: Slovenska vas 5,
Šentrupert, pod vložno št. 1/03628/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5827817
Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 221 Za-

ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posne-
tih nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas; 323 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predva-
janje zvoka; 335 Proizvodnja ur; 365 Proi-
zvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina
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; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-

delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi iz-
delki v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski pro-
met; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 652 Drugo finanč-
no posredništvo; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 744 Ekonomska propaganda;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska
in televizijska dejavnost; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 925 Dejavnost knjižnic,
arhivov, muzejev in druge kulturne dejav-
nosti; 927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-17578
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00259 z dne 28. 6. 1995
pri subjektu vpisa CENTER ZA SO-
CIALNO DELO ČRNOMELJ V US-
TANAVLJANJU, sedež: Ulica Mirana
Jarca 2, Črnomelj, pod vložno št.
1/00296/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo ustanovitelja ter uskladitev dejav-
nosti z Uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije s temile podatki:

Matična št.: 5279488
Firma:  CENTER  ZA  SOCIALNO

DELO Črnomelj
Skrajšana firma: CSD Črnomelj
Ustanoviteljici: Skupnost socialnega

skrbstva občine Črnomelj, izstop 1. 1. 1993;
Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, Gre-
gorčičeva ulica 20, vstop 1. 1. 1993, odgo-
vornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 8531 In-
stitucionalno socialno varstvo; 8532 Izvaja-
nje socialnovarstvenih programov in stori-
tev.

Rg-18010
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00272 z dne 3. 7. 1995
pri subjektu vpisa SCP, proizvodnja ste-
klocementnih izdelkov, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Kanižarica 43, Črnomelj, pod vlož-
no št. 1/01837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek redne (prostovoljne)
likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5502993
Firma: SCP, proizvodnja steklocement-

nih izdelkov, d.o.o., Črnomelj – v likvida-
ciji

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Panjan
Franc, razrešen 28. 6. 1995 kot v.d. direk-
torja; likvidatorja Stegne Jože, Vinica, Seč-
je Selo 7b, in Pečjak Požek Marija, Črno-
melj, Ulica Heroja Mihelčiča 10, imenova-
na 28. 6. 1995.

Sklep skupščine z dne 28. 6. 1995 o za-
četku redne (prostovoljne) likvidacije.
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

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.


