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Sodni register

MARIBOR

Rg-18826

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/001176 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa DAN,
trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/05460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembno osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5602041
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sekol Zdenka, Kamnica,

Bresterniška 30, vstopila 20. 2. 1992, in
Vogrin Srečko, Kamnica, Vosek 25/a, vsto-
pil 26. 11. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18842

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01133 z
dne 24. 10. 1994 pri subjektu vpisa:
DARDA, trgovina, svetovanje, posredniš-
tvo in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/08653/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembno osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5778271
Osnovni kapital: 1,703.355,50 SIT
Ustanoviteljica: Janžekovič Jožica, Ma-

ribor, Kaspretova 21, vstop 6. 7. 1993, vlo-
žek 1,703.355,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18873

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg. št. 95/00060 z dne 13. 3. 1995 pod
vložno št. 1/09447/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891400
Firma: DESIGNUM, družba za tržne

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Zrkovska 132
Osnovni kapital: 2,441.720 SIT
Ustanovitelja: Simončič Peter, Maribor,

Miklavška 47, vložek 1,220.881 SIT, in Ko-
mar Boris, Maribor, Zrkovska 132, vložek
1,220.839 SIT, vstopila 20. 1. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Simončič Peter in Komar Boris, ime-
novana 20. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
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, jednilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-

letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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 in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi 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 prodajalna, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje.

Rg-18878

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04171 z
dne 21. 9. 1994 pri subjektu vpisa DIX-
TRON, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/05727/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža firme s temile podatki:

Matična št.: 5615992
Firma: DIXTRON, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIXTRON, d.o.o.
Sedež: Maribor, Mlinska 22
Osnovni kapital: 110.200 SIT.

Rg-18892

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00229 z dne 30. 6. 1995 pod
vložno št. 1/09529/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov, ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5415462
Firma: DENTAL LABOR, stomatološ-

ke storitve, trgovina in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: DENTAL LABOR,

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

govornostjo
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Sedež: Maribor, Ulica Saše Deva 16
Osnovni kapital: 2,440.634 SIT
Ustanovitelja: Hustič Igor, Rogaška Sla-

tina, Prešernova 30, vstop 12. 9. 1990 in
Matrljan Rovšnik Romana, Maribor, Ulica
Saše Deva 16, vstop 28. 12. 1994, vložek
2,440.634 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matrljan Rovšnik Romana, ime-
novana 28. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi na: dejavnost zdravs-
tvenih ambulant, druge zdravstvene dejav-
nosti.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
izdelkov za potrebe stomatologije; trgovina
na drobno in debelo z medicinskimi aparati,
izdelki, preparati, instrumenti, opremo, de-
li, potrebščinami in potrošnim materialom;
izvoz in uvoz stomatoloških izdelkov, pre-
paratov, instrumentov, opreme, delov, po-
trebščin in potrošnega materiala; dejavnost
zobozdravstvenih ambulant; druge zdravs-
tvene dejavnosti.

Rg-18897

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05289 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa RIAS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Dornikova 2, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in tipa za-
stopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5597528
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Balažič Martin, Gornja

Radgona, Šlebingerjev breg 21, vstop 17. 3.
1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kotnik Rajko, izstop 20. 12.
1994; Kotnik Sandra, Maribor, Dornikova
2, vstop 20. 12. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kotnik Rajko, Dornikova 2, Maribor,
imenovan 17. 3. 1992, zastopa družbo posa-
mično, brez omejitev; prokurist Balažič
Martin, imenovan 20. 12. 1994.

Rg-18899

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04679 z dne 24. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROMB, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Pre-
šernova 1, Maribor, pod vložno št.
1/04474/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5596700
Sedež: Maribor, Loška 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rožman Feliks, vložek

731.500 SIT, in Rožman Lidija, vložek
768.500 SIT, oba iz Selnice ob Dravi, Spod-
nji Slemen 40/b, vstopila 20. 10. 1991, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-18902

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02024 z dne 21. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa RAFINA, podjetje za storitve,
zastopstva, posredovanje in trgovino,

d.o.o., sedež: Cesta ob ribniku 10, Mi-
klavž, pod vložno št. 1/03261/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5471150
Firma: RAFINA-BLAŽIČ & CO., pod-

jetje za storitve, zastopstva, posredvanje
in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: RAFINA-BLAŽIČ &
CO. d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Blažič Drago in Blažič Ve-
ra, vložila po 500 SIT, ter Blažič Marija,
vložila 1.000 SIT, vsi iz Miklavža, Cesta ob
ribniku 10, vstopili 17. 5. 1994, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščen za zastopanje: direk-
tor Blažič Drago, razrešen 17. 5. 1994; di-
rektorica Blažič Marija, imenovana 17. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18927

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04854 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa RES INTEGRA, podjetje za
trgovino, storitve in založništvo, d.o.o.,
sedež: Ulica Moše Pijade 21/b, Maribor,
pod vložno št. 1/08952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5700361
Osnovni kapital: 1,501.236 SIT
Ustanovitelja: Golčar Bojan, Maribor,

Ulica Moša Pijade 21/b, vstop 2. 12. 1992,
vložek 1,501.236 SIT, Miklič Peter, izstop
25. 3. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Golčar Bojan, imenovan 2. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mi-
klič Peter, razrešen 25. 3. 1994.

Rg-18936

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00636 z dne 19. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROS, proizvodnja, servis in
trgovina, d.o.o., sedež: Obradovičeva 4,
Maribor, pod vložno št. 1/01724/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5372771
Dejavnost, vpisana 19. 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 pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2213 Razmo-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmoževanje
računalniških zapisov; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-

čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2942 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 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 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določeni izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi radijski-
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mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 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; 5223 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 gospodnjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškim
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-

kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol.

Pod šifro G 51.18 sme družba opravljati
posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Pod šifro G 52.588 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n., razen orožja in streli-
va.

Pod šifro K 74.20 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-18939

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00058 z dne 7. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa RECEK, gradbeno, trgovsko, sto-
ritveno in posredniško podjetje, d.o.o., se-
dež: Ob Lazniškem potoku 7, Pekre-Lim-
buš, pod vložno št. 1/07677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža in dejavnosti ter uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5813018
Firma: GOR-TAR, gradbeno, trgovsko,

storitveno in posredniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GOR-TAR, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ruška ulica 110/b
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 4521

Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5142 Trgovina na drobno z oblačili; 55243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve takstistov; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-

bilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-18949

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05738 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa RECEK, gradbeno, trgovsko, sto-
ritveno in posredniško podjetje, d.o.o., se-
dež: Ob Lazniškem potoku 7, Pekre-Lim-
buš, pod vložno št. 1/07677/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in tipa za-
stopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5813018
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Recek Olga, vstop 23. 12.

1992, vložek 1,490.000 SIT, in Kološa Lju-
bo, vstop 28. 12. 1994, vložek 10.000 SIT,
oba iz Peker-Limbuša, Ob Lazniškem poto-
ku 7, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Recek Olga, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18958

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01399 z
dne 14. 12. 1994 pri subjektu vpisa MIBRA,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/06736/00 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.: 5675600
Osnovni kapital: 1,540.434 SIT
Ustanovitelja: Vračko Milena in Vračko

Branko, oba iz Hoč, Gozdna ulica 97, vsto-
pila 9. 4. 1992, vložila po 770.217 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18959

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01295 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa MDE,
mikroelektronski inženiring, d.o.o., pod
vložno št. 1/08399/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5771633
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štiglic Maksimiljan, Mari-

bor, Bettetova 7, vstop 12. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18972

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06679 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MINERVA, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Cesta k Dravi 9, Maribor, pod vložno št.
1/06914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690579
Firma: MINERVA, trgovina, storitve

in proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kološa Franci in Kološa

Drofenik Darja, oba iz Maribora, Cesta k
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Dravi 9, vstopila 7. 10. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19007

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05626 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa MBT-GRGA, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Svenškova 5, Maribor, pod vložno št.
1/08110/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5757452
Osnovni kapital: 1.657.500 SIT
Ustanovitelja: Gregurič Ivan in Gregurič

Zvonka, oba iz Maribora, Svenškova 5, vsto-
pila 18. 1. 1993, vložila po 828.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gregurič Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Gregurič Zvonka,
imenovana 18. 12. 1994.

Rg-19021

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02021 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa MICO, podjetje za storitve,
svetovanje in trgovino, d.o.o., sedež: Pod
vinogradi 52, Maribor, pod vložno št.
1/02249/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5616999
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Šali Edvard, vložek

901.100 SIT, in Šali Vlasta, vložek 600.900
SIT, oba iz Maribora, Pod vinogradi 52,
vstopila 21. 5. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šali Vlasta, imenovana 21. 5.
1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Šali Edvard, razrešen 6. 5. 1990.

Rg-19035

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01527 z dne 9. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIKRO MALTA, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 10, Pragersko, pod
vložno št. 1/01278/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316618
Osnovni kapital: 2,075.251,20 SIT
Ustanovitelji: Perc Nekrep Tatjana in Ne-

krep Perc Matjaž, oba iz Pragerskega, Ptuj-
ska cesta 10, ter Senjor Emil, Slovenska
Bistrica, Ogljenšak 33, in Gumzej Marjan,
Slovenska Bistrica, Ulica Bratov Berglez
28, vstopili 18. 12. 1989 vložili po
518.812,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-19040

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02435 z dne 7. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa MASTNAK, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Djakovičeva
ulica 6, Maribor, pod vložno št. 1/08413/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5774837
Osnovni kapital: 1.646.761,20 SIT
Ustanoviteljica: Mastnak Jelenka, Mari-

bor, Djakovičeva ulica 6, vstop 26. 4. 1993,
vložek 1.646.761,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19046

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00941 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa MCM,
micro-computer-marketing, podjetje za
svetovalni inženiring, posredniške stori-
tve in zastopanje, d.o.o., pod vložno št.
1/03694/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5485100
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Duh Edgar, Maribor, Ulica

Arnolda Tovornika 11, vstop 1. 2. 1991,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19051

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00484 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARIBORSKA RAZVOJNA
AGENCIJA, p.o., sedež: Partizanska 47,
Maribor, pod vložno št. 1/08593/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5778336
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čuš Franci, razrešen 1. 1. 1995; di-
rektor Rudl Vladimir, Maribor, Borova vas
7, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo po-
samično, brez omejitev.

Rg-19059

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04320 z dne 13. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa MVM, trgovsko, proizvodno,
zunanjetrgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Zgornji Duplek 71/1, Spod-
nji Duplek, pod vložno št. 1/04694/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577594
Osnovni kapital: 1,723.739 SIT
Ustanovitelja: Lačen Boris, Maribor, Kli-

netova 6, vstop 28. 10. 1991, vložek
1,723.739 SIT, Protner Zdenko, izstop 9. 9.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lačen Boris, imenovan 28. 10. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Protner Zdenko, razrešen 9. 9. 1994.

Rg-19081

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06049 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MAKOTRANS, podjetje za trgo-
vino in prevoz blaga v cestnem prometu,
d.o.o., sedež: Kajuhova 1, Poljčane, pod
vložno št. 1/03328/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-

pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5310288
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Marko, Poljčane,

Kajuhova 1, vstop 16. 11. 1990, vložek
1,682.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19085

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06369 z dne 5. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MARKOVIČ & KOROŠEC, ex-
port-import, podjetje za prometni inženi-
ring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
do.o., sedež: Kramarjeva 6, Maribor, pod
vložno št. 1/07924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5750792
Firma: M K Zelič Iztok in KD, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: M K Zelič Iztok in

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Ulica pohorskega ba-

taljona 14
Ustanovitelja: Zelič Vesna, izstopila

21. 7. 1995; Korošec Zvonko, izstopil 21. 7.
1994; Zelič Iztok –diplomirani inženir pro-
meta, Maribor, Borova vas 11, in Krošl Du-
šan-diplomirani obramboslovec, Maribor,
Kardeljeva 69, vstopila 21. 7. 1994, vložila
po 50.000 SIT odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Korošec Zvonko, razrešen 21. 7. 1994;
družbenika Zelič Iztok in Krošl Dušan, ime-
novana 21. 7. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraters-
tvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-19086

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02688 z dne 6. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MAKPROMET, podjetje za pro-
met blaga in storitev na domačem in zu-
nanjem trgu, d.o.o., sedež: Jelenčevih 60,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/04606/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5547911
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Petreski Miloš, Pekre-Lim-

buš, Jelenčevih 60, vstop 18. 12. 1991, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19090

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03052 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa
MASHEN, podjetje za uvoz-izvoz, go-
stinstvo, turizem, trgovino, proizvodnjo
in izobraževanje, d.o.o., pod vložno št.
1/04173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5502195
Firma: MASHEN, podjetje za uvoz-iz-

voz, gostinstvo, turizem, trgovino, pro-
izvodnjo in izobraževanje, d.n.o.

Skrajšana firma: MASHEN, d.n.o.
Sedež: Maribor, Mlinska 22/II
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Chen Xiu Ning, Lu 3671

208/401 Shanghai, Zhong Shan Bei, vstop
31. 5. 1992, vložek 25.507 SIT, in Sun Ying,
Lu 1100 301/46 Shanghai Zhong Shan Bei
Yi, vstop 17. 2. 1993, vložek 12.753 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Sun Ying in Chen Xiu Ning, imeno-
vana 27. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-19101

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03588 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KEMOTERM, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., se-
dež: Ulica heroja Jevtiča b. š., Maribor,
pod vložno št. 1/07088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in tipa zastopnika ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5690471
Osnovni kapital: 2,702.918 SIT
Ustanovitelja: Jazbinšek Zvonko in Jaz-

binšek Zlatka, oba iz Maribora, Koroška ce-
sta 79, vstopila 26. 11. 1992, vložila po
1,351.459 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jazbinšek Zvonko, imenovan 26. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Jazbinšek Zlatka, imenovana 8. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z

lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5454 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; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-19106

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05929 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KVIM, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Staneta Severja 4,
Maribor, pod vložno št. 1/04978/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5599717
Firma: KVIM, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mihatovič Marjan, Mari-

bor, Staneta Severja 4, vstop 23. 12. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19107

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05640 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KRILEN, proizvodnja, trgovi-
na, svetovanje in storitve, d.o.o., sedež:
Pot na Kamenšak 13, Lenart, pod vložno
št. 1/01566/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5453208
Osnovni kapital: 1,573.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Franc, Lenart, Pot

na Kamenšak 13, vstop 18. 1. 1990, vložek
1,573.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-19118

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03467 z
dne 29. 8. 1994 pod vložno št. 1/09253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5856329
Firma: KON-FORM, tehnologije in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: KON-FORM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Obrežna 137
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Osmanagič Mensud,

Bruhl, 50321, Nemčija, Walberbergstrasse
34, Dernnabach Johannes Paulinus, Logfel-
den 34253, Nemčija, Am Rain 9, in Vrabl
Andrej, Maribor, Razlagova 24, vložili po
450.000 SIT, ter Opalič Goran, Maribor,
Obrežna 137, vložil 150.000 SIT, vstopili
19. 5. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Opalič Goran, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurista Vrabl Andrej in Os-
managič Mensud, imenovani 19. 5. 1994.

Dejavnost družbe se glasi: visoka grad-
nja; gradnja, rekonstrukcija, adaptacija, ob-
nova in popravila gospodarskih, stanovanj-
skih in drugih stavb; nizka gradnja; gradnja,
rekonstrukcija, adaptacija, obnova, popra-
vila objektov nizke gradnje; izvajanje opa-
žerskih del v gradbeništvu; izvajanje zak-
jučnih del v gradbeništvu; projektiranje
gradbenih objektov; izdelava načrtov teh-
noloških faz gradnje; posojanje lastne grad-
bene opreme in strojev; posredovanje stori-
tev izposoje gradbene opreme in strojev;
vzdrževanje gradbene opreme in strojev; in-
ženiring storitve; posredovanje in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; načr-
tovanje, organiziranje in svetovanje na po-
dročju računalništva in informatike; izbo-
raževanje uporabnikov na področju
računalništva; oblikovalne in založniške sto-
ritve; storitve na CAD/CAM sistemih; ceni-
tve objektov in opreme; konzultantske sto-
ritve s področja gradbeništva, računalništva
in strojne opreme; promet z nepremičnina-
mi; trgovina z neživilskimi proizvodi na de-
belo in drobno; izvoz in uvoz neživilskih
proizvodov; storitve zastopanja tujih part-
nerjev in posredovanja v prometu blaga in
storitev; izvajanje gradbenih, zaključnih in
obrtniških del v tujini.

Rg-19127

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06372 z dne 22. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KIDDY-LINE, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Gasilska
7, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/08729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in družbenikov ter uskaditev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5788455
Firma: KIDDY-LINE, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hošpel Vera, vstop 5. 7.

1993, vložek 953.823,50 SIT, in Hošpel Mar-
ko, vstop 28. 11. 1994, vložek 546.176,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19150

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02015 z dne 7. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa KOŽA, trgovina in storitve, ex-
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port-import, d.o.o., sedež: Delavska ulica
33, Rače, pod vložno št. 1/07686/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in družbenikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5722284
Osnovni kapital: 1,686.761,30 SIT
Ustanovitelja: Plošinjak Karl, vstopil

18. 2. 1993, in Plošinjak Marjana, vstopila
17. 5. 1994, oba iz Maribora, Delavska uli-
ca 33, vložila 843.380,65 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-19154

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05211 z dne 24. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOB, storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Strossmayerjeva ulica 32,
Maribor, pod vložno št. 1/02605/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5397065
Firma: KOB, proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,612.625 SIT
Ustanovitelj: Veselič Miloš, Maribor,

Strossmayerjeva 32, vstop 10. 5. 1990, vlo-
žek 1.612.625 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmoževanje računalniš-
kih zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na de-
belo z drugim živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 52471 Dejavost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 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; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 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 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73102 Ra-
ziskovanje 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; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
moževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-19162

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03019 z dne 24. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOLOMETI, podjetje za grad-
bene storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Krčevinska 45, Maribor, pod vložno št.
1/05735/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5637546
Osnovni kapital: 1,556.000 SIT
Ustanovitelja: Kološa Zdenka, vložek

762.000 SIT, in Kološa Jožef, vložek
794.000 SIT, oba iz Maribora, Krčevinska
45, vstopila 28. 1. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kološa Jožef, imenovan 28. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kološa Zdenka, imenovana 10. 5. 1994.

Rg-19171

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06268 z dne 30. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa KMM, export-import, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 19/III, Maribor, pod
vložno št. 1/05871/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Osnovni kapital: 1,507.400 SIT
Ustanovitelji: MARIBEX, d.o.o., Mari-

bor, Gregorčičeva 19/III, in MAGISTER
GmbH fuer Gewerbe undandel, 83, Keszt-
hely 8360, Madžarska, Magveto 38, vstopi-
la 20. 5. 1992, vložila po 34.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata; Kiraly Marija, iz-
stopila 23. 12. 1994; Platovšek Lešnik Pe-
tra, Maribor, Pri opekarni 1, vstopila 23. 12.
1994, vložila 1,439.400 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Drago, razrešen 24. 12. 1994;
direktorica Platovšek Lešnik Petra, imeno-
vana 24. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stični mas; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,

obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetništvo in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitaže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-19224

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01755 z
dne 17. 11. 1994 pri subjektu vpisa PRO-
ARCH, svetovanje, inženiring, export-im-
port, d.o.o., pod vložno št. 1/05210/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža firme, osnovne vloge, ustanovite-
ljev, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5625203
Sedež: Maribor, Lekarniška 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zajec Anton, izstop 20. 4.

1994; Klemenčič Alojz, Maribor, Marčiče-
va 3, vstop 20. 4. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Anton, razrešen 20. 4. 1994;
direktor Klemenčič Alojz, imenovan 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: storitve raziskave trga –
marketing; inženiring kulture obdarovanja;
grafične in graverske storitve; prirejanje raz-
stav, salonov in drugih oblik prikazovanja
gospodarskih in umetniških dejavnosti; or-
ganiziranje klubske dejavnosti kluba; turi-
stično posredovovanje – agencije in uradi;
trgovina na debelo in drobno, uvoz in izvoz
živilskih proizvodov; prodaja blaga tujih
proizvajalcev s konsignacijskega skladišča
ter opravljanje servisnih storitev; reeksport;
lohn posli; barter posli; proizvodnja izdel-
kov iz kovin, usnja, plute, protja, stekla,
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keramike, porcelana, gume, umetnih in
plastničnih mas – plastike, kamna, lesa, pa-
pirja, celuloze, kartona; druga neomenjena
industrija – prozvodnja otroških igrač, otroš-
kih vozičkov, krojaških lutk in lutk za iz-
ložbe, očal, ortopedskih naprav in pribora,
proizvodnja senčnikov, umetnega cvetja,
priveskov, lasulj in mrež za lase, ščetk in
metel, kovinskih in gumijastih pečatov; ra-
ziskave in razvoj na področju ustvarjalnosti
in prostega časa; izobraževanje in usposab-
ljanje na področju ustvarjalnosti in prostega
časa.

Dejavnost družbe se odslej glasi: inženi-
ring, organizacija in posredovanje pri grad-
nji kompletnih gospodarskih in drugih ob-
jektov; prostorsko in urbanistično planira-
nje in projektiranje; projektiranje gradbenih
objektov; drugo projektiranje; opremljanje,
preureditve, oblikovanje, konservatorstvo
interierjev in izdelava projektne tehnične
dokumentacije ter organizacija izvedbenih
in nadzornih del v zvezi s tem; izdelava
investicijskih projektov in opravljanje sve-
tovalnih, projektantskih in nadzornih del pri
njihovem izvajanju; svetovalni inženiring za
področje notranje opreme objektov; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; trgovina na debelo in drobno z neživil-
skimi in živilskimi proizvodi; organiziranje
in izvajanje kataloške in akviziterske pro-
daje neživilskih proizvodov; zastopanje
podjetij v prometu blaga in storitev; posre-
dovanje in izvajanje drugih komercialnih
storitev v prometu blaga in storitev; storitve
raziskave trga – marketing; inženiring kul-
ture obdarovanja; grafične in graverske sto-
ritve; prirejanje razstav, salonov in drugih
oblik prikazovanja gospodarskih in umet-
niških dejavnosti; organiziranje klubske de-
javnosti kluba; turistično posredovanje –
agencije in uradi; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; prodaja blaga tujih
proizvajalcev s konsignacijskega skladišča
ter opravljanje servisnih storitev; reeksport;
lohn posli; barter posli; proizvodnja izdel-
kov iz kovin, usnja, plute, protja, stekla,
keramike, porcelana, gume, umetnih in pla-
stičnih mas-plastike, kamna, lesa, papirja,
celuloze, kartona; druga neomenjena indu-
strija – proizvodnja otroških igrač, otroških
vozičkov, krojaških lutk in lutk za izložbe,
očal, ortopedskih naprav in pribora, pro-
izvodnja senčnikov, umetnega cvetja, pri-
veskov, lasulj in mrež za lase, ščetk in me-
tel, kovinskih in gumijastih pečatov; uvoz
in izvoz storitev iz dejavnosti podjetja: in-
ženiring, organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov, projektiranje gradbenih objektov,
drugo projektiranje, opremljanje, preure-
ditve, oblikovanje, konzervatorstvo inte-
rierjev in izdelava projektne tehnične do-
kumentacije ter organizacija izvedbenih in
nadzornih del v zvezi s tem, svetovalni
inženiring za področje notranje opreme ob-
jektov, ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev; agencijske, po-
sredniške, komisijske in druge komercial-
ne storitve v zunanjetrgovinskem prometu;
raziskave in razvoj na področju ustvarjal-
nosti in prostega časa; izobraževanje in us-
posabljanje na področju ustvarjalnosti in
prostega časa.

Rg-19228

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00548 z dne 3. 7. 1995 pod vlož-
no št. 1/09530/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901626
Firma: PINCA, trgovina, storitve in go-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Zagernik Tatjana, Kam-

nica, Pri šoli 24 in Stepančič Kristina, Mari-
bor, Cesta zmage 92, vstopili 18. 5. 1995,
vložili po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1995: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 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; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-19319

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03275 z dne 29. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa POMPE, podjetje za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o., sedež: Glav-
ni trg 17/b, Maribor, pod vložno št.

1/06692/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5664357
Firma: POMPE, družba za storitve, in-

ženiring in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pompe Dušan, Maribor,

Dravska 8, vstop 6. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe je: posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; finančni in računovodski inženi-
ring; menjalniški posli; ekonomska propa-
ganda; posredovanje, dajanje v zakup,
upravljanje in trgovina z nepremičninami;
storitve s področja geoloških raziskav; uvoz
in izvoz blaga živilskih in neživilskih pro-
izvodov; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev s tujino; zastopanje
tujih oseb v prometu blaga in storitev in
konsignacijska prodaja; storitve mednarod-
nega prevoza blaga in storitev; storitve med-
narodnega finančnega inženiringa.

Rg-19325

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04787 z dne 27. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa PRESTO, prevozništvo in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Vranji vrh 8/a, Sladki
vrh, pod vložno št. 1/01453/00 vpisalo v
sodni register teg sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in dejavno-
sti ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5337968
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Pohorec Valentin, vstopil

19. 12. 1989, vložil 602.000 SIT, Pohorec
Erika, vstopila 12. 12. 1994, vložila 600.000
SIT, Pohorec Valentin, vstopil 12. 12. 1994,
vložil 150.000 SIT, in Pohorec Renata, vsto-
pila 12. 12. 1994, vložila 150.000 SIT, vsi
iz Sladkega vrh, Vranji vrh 8/a, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pohorec Valentin, imenovan 19. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Pohorec Erika, imenovana 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
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holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugim živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-19328

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05316 z dne 4. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa PROMONT, podjetje za inženi-
ring, uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., sedež:
Pod hribom 1, Kamnica, pod vložno št.
1/04191/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5506859
Osnovni kapital: 1,506.603,93 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Bojan, Kamnica,

Pod hribom 1, vstop 22. 7. 1991, vložek
1,506.603,93 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19335

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01532 z dne 30. 12. 1994 pri
subjektu vpisa PRETENZIJA, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Lacko-
va 148, Pekre, pod vložno št. 1/08838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5801087
Osnovni kapital: 1,885.984 SIT
Ustanovitelja: Lisja Rajko, vložek

1,833.484 SIT, in Crnogača Vera, vložek
52.500 SIT, oba iz Peker-Limbuša, Lackova
148, vstopila 7. 7. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-19405

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00353 z dne 26. 4. 1995 pod
vložno št. 1/09483/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890209
Firma: MODAN, procesna informati-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 19
Osnovni kapital: 1,665.738 SIT
Ustanovitelja: Štampar Igor, Maribor,

Ulica Arnolda Tovornika 4, in Blejc Daniel,
Maribor, Vrazova 54, vstopila 3. 4. 1995,
vložila po 832.869 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Štampar Igor in Blejc Daniel, imeno-
vana 3. 4. 1995, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja ra-
čunalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalniš-
kih naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije.

Rg-19428

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01093 z
dne 24. 10. 1994 pri subjektu vpisa ME-
RILNI ELEKTRONSKI SISTEMI, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., pod vložno št.
1/01355/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5352002
Osnovni kapital: 1,566.624 SIT
Ustanovitelj: Podlesek Marjan, Ruše,

Knifičeva 20, vstop 15. 1. 1990, vložek
1,566.624 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19461

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00571 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BERGTOUR, špeditersko in
transportno podjetje, d.o.o., sedež: Ranče
9, Fram, pod vložno št. 1/07392/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5702887
Dejavnost, vpisana 13. 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; 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; 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
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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
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; 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; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksti-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 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.; 9233 Dejavnosti sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Pod šifro G 51.18 sme družba opravljati
posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, razen orožja in streliva.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-19464

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06527 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOBEK IN SOL, proizvodnja
in storitve v blagovnem prometu, d.o.o.,
sedež: Frankopanova 17, Maribor, pod
vložno št. 1/07161/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690323
Osnovni kapital: 4,942.232,50 SIT
Ustanovitelja: Bobek Stane, Maribor,

Frankopanova 17, vstop 8. 12. 1992, vložek
4,992.232,50 SIT, in Bobek Alfonz, Sevni-
ca, Stanetova 6, vstop 28. 12. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bobek Stane, imenovan 8. 12. 1992, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Ma-
her Bobek Ana, Maribor, Frankopanova 17,
imenovana 20. 12. 1994.

Rg-19465

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05639 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa BIB, podjetje za trgovino,
d.o.o., sedež: Zgornji Porčič 111, Sveta
Trojica, pod vložno št. 1/07097/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5711100
Osnovni kapital: 5,634.069 SIT
Ustanovitelja: Breznik Ignac, vstop 8. 4.

1993, in Breznik Brigita, vstop 21. 12. 1994,
oba iz Svete Trojice, Zgornji Porčič 111,
vložila po 2,817.034,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Breznik Ignac, imenovan 8. 4. 1993, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Breznik Brigita, imenovana 21. 12. 1994.

Rg-19490

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04616 z
dne 14. 12. 1994 pod vložno št. 1/09376/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5877911
Firma: BACCI, podjetje za radijsko in

televizijsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: BACCI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Grčarjeva 26
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Jambrošič Štefan, Maribor,

Grčarjeva 26, vstop 23. 11. 1994, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jambrošič Štefan, imenovan 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: radijska in televizijska de-
javnost doma in v tujini; produkcija radij-
skih in televizijskih programov; druge raz-

vedrilne dejavnosti doma in v tujini; pripra-
va in izvedba gledaliških, opernih in ple-
snih predstav, koncertov in drugih odrskih
prireditev; priprava in izvedba ostalih kul-
turnozabavnih prireditev; produkcija in di-
stribucija nosilcev zvoka ter radijskih in TV
spotov; založništvo kaset in plošč; storitve
reklame in ekonomske propagande; storitve
svetovanja s področja: raziskave tržišča,
ekonomije, marketinga, podjetništva, finan-
ciranja in prava; menjalniški posli; turistič-
no posredovanje: turistične agencije in turi-
stični uradi.

Rg-19493

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01432 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa BACIO,
podjetje za trgovino, zastopstvo, turizem
in proizvodnjo, d.o.o., pod vložno št.
1/08652/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5779537
Osnovni kapital: 1,506.400 SIT
Ustanovitelja: Bitenc Jasna in Bitenc

Zvonko, oba iz Miklavža-Skoke, Uskoška
48, vstopila 7. 7. 1993, vložila po 753.200
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19513

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02269 z dne 18. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa BITRA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 69, Maribor,
pod vložno št. 1/07922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5750369
Osnovni kapital: 1,835.706 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Darko, Maribor,

Cankarjeva 36, vstop 9. 2. 1993, vložek
1,835.706 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z: opravljanjem
drugih neimenovanih storitev in turističnim
posredovanjem: turistične agencije, turistič-
ni uradi.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; komercialni posli v funkciji
prometa blaga in storitev; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; kon-
signacijski posli v prometu blaga in stori-
tev; ekonomsko svetovanje; opravljanje dru-
gih neimenovanih storitev; turistično posre-
dovanje: turistične agencije, turistični uradi.

Rg-19514

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04388 z dne 19. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa BITRA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ljubljanska 69, Maribor,
pod vložno št. 1/07922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5750369
Sedež: Maribor, Ulica talcev 17/a.

Rg-19517

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00026 z dne 20. 1. 1995 pri sub-
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jektu vpisa BITRA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ulica talcev 17/a, Maribor,
pod vložno št. 1/07922/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5750369
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Bizjak Darko, razrešen 4. 1. 1995; direk-
torja Bizjak Matjaž in Bizjak Danica, oba iz
Maribora, Prešernova 22, imenovana 4. 1.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-19531

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05052 z dne 7. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa ČUČEK, export-import trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Obrtniška 10,
Orehova vas, pod vložno št. 1/06861/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5878080
Firma: BOKERS, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BOKERS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Lubej Bogdan, Orehova

vas, Obrtniška 10, vstop 23. 10. 1992, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Čuček Jožef, izstop 20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuček Jožef, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Lubej Bogdan, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1995: 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila: proizvodnja
prikolica in polprikolic; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
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; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi 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; 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; 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
usnjenim izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškim 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.; 55301 Dejavnost restavracij

in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-19555

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03015 z dne 9. 6. 1995 pod vlož-
no št. 1/06382/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HOCHSTATTER FOTO VISI-
ON, podjetje za kreativno fotografijo,
film, video in avdiovizualne umetnosti,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  HOCHSTATTER
FOTO VISION, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Gospejna ulica 7
Osnovni kapital: 9.504 SIT
Ustanovitelj: Hochstatter Miran, Mari-

bor, Gospejna ulica 7, izstop 22. 5. 1995.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorici Hochstatter Dragi, ki je bila raz-
rešena 22. 5. 1995.

Rg-19557

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05895 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa HITRI POLŽ, gostinstvo, tr-
govina in storitve, d.o.o., sedež: Poštelska
9, Maribor, pod vložno št. 1/05232/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5608953
Osnovni kapital: 1,543.204 SIT
Ustanovitelji: Božič Amalija-Viktorija,

Božič Samo in Urlep Drago, vsi iz Maribo-
ra, Poštelska 9, vstopili 15. 1. 1992, vložili
po 514.401,33 SIT.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Božič Amalija-Viktorija, imeno-
vana 15. 1. 1992, zastopa družbo brez ome-
jitev; prokurista Božič Samo in Urlep Dra-
go, imenovana 28. 12. 1994.

Rg-19573

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01991 z dne 20. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa HOGA, podjetje za inženiring,
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Flisova
48, Hoče, pod vložno št. 1/04305/00 vpisa-
lo sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5528844
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
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Ustanovitelja: Gajzer Jožef, vstop 1. 9.
1991, in Gajzer Zdenka, vstop 20. 5. 1994,
oba iz Hoč, Flisova ulica 48, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gajzer Jožef, imenovan 1. 9. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Gajzer Zdenka, imenovana 20. 5. 1994.

Dejavnost se razširi z naslednjim: lea-
sing; sprejemanje stvari v zastavo, zastav-
ljalniški posli in komisijska prodaja; admi-
nistrativna opravila, fotokopiranje, razmno-
ževanje; gostinske storitve prehrane; gostin-
ske storitve nastanitve; druge gostinske
storitve; storitve ekonomske propagande in
reklame; organizacija in izvedba rekreacij-
skih aktivnosti; fitness; upravljanje in vzdr-
ževanje gradbenih – stanovanjskih in dru-
gih objektov z okoljem; prevoz blaga v do-
mačem in mednarodnem cestnem prometu;
storitve v cestnem prometu – taksi, posoja-
nje vozil brez voznika-ren-a-car; komisij-
ski, zastopniški, agencijski in kooperacijski
posli v prometu blaga in storitev doma in s
tujino; pridobivanje in predelava naravnega
in umetnega kamna; proizvodnja izdelkov
iz kovin, nekovin in kemije; proizvodnja,
montaža in vzdrževanje stvari, objektov in
pripomočkov za dom in vrtnarstvo; osebne
storitve gospodinjstvom.

Dejavnost družbe se odslej glasi: inženi-
ring: gradnja in organizacija gradnje vseh
vrst objektov nizke in visoke gradnje, re-
konstrukcije, adaptacije in popravila vseh
vrst gospodarskih, stanovanjskih in drugih
zgradb: organizacija in izvajanje vseh vrst
zaključnih del pri gradnji novih, rekonstruk-
ciji in vzdrževanju obstoječih objektov, iz-
delava in organizacija izdelave vseh vrst
projektov, organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov; gospodarsko svetovanje in izva-
janje dejavnosti: s področja organizacije in
upravljanja, financ in računovodstva, zava-
rovanja, davčnega svetovanja, gospodarsko-
pravne in normativne dejavnosti, izdelave
investicijskih programov, analiz in planira-
nja, trženja in informatike; storitve: komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev, storitve na področju
prometa z nepremičninami in premičninami
in urejanje okolja, posredniške storitve pri
prodaji in nakupu blaga; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; leasing; sprejemanje stvari v zasta-
vo, zastavljalniški posli in komisijska pro-
daja; administrativna opravila, fotokopira-
nje, razmnoževanje; gostinske storitve pre-
hrane; gostinske storitve nastanitve; druge
gostinske storitve; storitve ekonomske pro-
pagande in reklame; organizacija in izved-
ba rekreacijskih aktivnosti; fitness; uprav-
ljanje in vzdrževanje gradbenih – stanovanj-
skih in drugih objektov z okoljem; prevoz
blaga v domačem cestnem prometu; storitve
v cestnem prometu – taksi, posojanje vozil
brez voznika-rent-a-car; komisijski, zastop-
niški, agencijiski in kooperacijski posli v
prometu blaga in storitev; pridobivanje in
predelava naravnega in umetnega kamna;
proizvodnja izdelkov iz kovin, nekovin in
kemije; proizvodnja, montaža in vzdrževa-
nje stvari, objektov in pripomočkov za dom
in vrtnarstvo; osebne storitve gospodinjs-
tvom; uvoz in izvoz blaga živilskih in neži-

vilskih proizvodov; posli posredovanja in
zastopanja v prometu blaga in storitev s tu-
jino; zastopanje tujih firm v prometu blaga
in storitev; konsignacijska prodaja blaga;
izvoz in uvoz blaga na podlagi pogodb o
dolgoročni proizvodni kooperaciji; izvaja-
nje investicijskih del v tujini; prevoz blaga
v mednarodnem cestnem prometu; komisij-
ski, zastopniški, agencijski in kooperacijski
posli v prometu blaga in storitev s tujino.

Rg-19614

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04866 z dne 12. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRAMA, export-import, za-
stopanje in posredovanje ter notranja tr-
govina, d.o.o., sedež: Pod vinogradi 33/g,
Maribor, pod vložno št. 1/03755/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža in osnovnega kapitala ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5478928
Firma: GRAMA, export-import, zasto-

panje, posredovanje in proizvodnja ter
notranja trgovina, d.o.o.

Sedež: Maribor, Tržaška cesta 65
Osnovni kapital; 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: Hribernik Samo, Maribor,

Pod vinogradi 33/g, vložil 4,850.000 SIT,
ter Hribernik Natalija, Maribor, Pod vino-
gradi 33/g, Ćaćić Josip, Pekre-Limbuš, Lac-
kova 257 in Tomažič Terezija, Pekre-Lim-
buš, Lackova 193, vložili po 50.000 SIT –
vstopili 29. 1. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-19618

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03046 z dne 26. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa GASTRO INTER FOOD, pod-
jetje za storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Ptujska 184, Maribor, pod vložno št.
1/03897/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5486483
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTER FOOD, družbena

prehrana, gostinstvo, turizem, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Maribor, Ptujska 184,
vstop 24. 4. 1991, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Vamberger Mirko, Ptuj, Prečna pot
10, ki zastopa družbo brez omejitev ter pro-
kuristki Vamberger Vasilija, Ptuj, Prečna
pot 10, in Vamberger Maja, Ptuj, Ulica 5.
Prekomorske britade 3 – imenovani 9. 6.
1994.

Rg-19623

Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 95/00420 z dne 25. 4. 1995
pri subjektu vpisa GEOMNIA, podjetje
za geodetske storitve, inženiring, sveto-
vanje in trgovino, d.o.o., sedež: Krpano-
va ulica 5, Maribor, pod vložno št.
1/02244/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5368863
Osnovni kapital: 1,531.700 SIT
Ustanovitelja: Logar Rastko in Logar Ire-

na, oba iz Maribora, Krpanova ulica 5, vsto-
pila 3. 4. 1990, vložila po 765.850 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Logar Rastko, imenovan 3. 4. 1990, in
prokuristka Logar Irena, imenovana 11. 4.
1995 – zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Rg-19635

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3299/93 z
dne 31. 12. 1993 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be – dvojne družbe pod vložno št. 1/9063/00
s temile podatki:

Firma: GEMAG, podjetje za gospodar-
sko svetovanje in zaščito industrijske last-
nine, d.o.o. & BIRO NEVA, intelektualne
storitve, k.d.

Skrajšana firma: GEMAG, d.o.o. &
BIRO NEVA, k.d.

Sedež: Selnica, b.p., Selnica ob Dravi
Ustanovitelja: GEMAG, podjetje za gos-

podarsko svetovanje in zaščito industrijske
lastnine, d.o.o., Maribor, Gregorčičeva 29/a,
kot komplementar in eden komanditist.

Dejavnost družbe se glasi: podjetniško
svetovanje; svetovanje pri ustanavljanju in
upravljanju kapitalskih družb; finančni in-
ženiring; zastopanje podjetij v prometu bla-
ga in storitev; posredovanje pri nakupu in
prodaji nepremičnin, pravnih oseb in vred-
nostnih papirjev; organiziranje in posredo-
vanje storitev svetovalnih in raziskovalnih
organizacij; organiziranje seminarjev, pos-
vetov in drugih oblik strokovnega izobraže-
vanja za vodilne, operativne in druge delav-
ce, brezposelne in šolajočo mladino ter odra-
sle; ekonomske, organizacijske in tehnološ-
ke storitve; pridobivanje in odstopanje
pravic industrijske lastnine; namizno založ-
ništvo.

Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami in odgovarja za
svoje obveznosti z vsem svojim premože-
njem. Direktor družbe Dragan Grgič, dipl.
ing., in prokuristka Nevenka Grgič, dipl.
iur., zastopata družbo samostojno.

Rg-19651

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04483 z dne 26. 4. 1995 pod
vložno št. 1/09484/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871638
Firma: GEBRUDER WEISS, interna-

cionalna špedicija in logistika, d.o.o.
Skrajšana firma: GEBRUDER WEISS,

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

Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GEBRUDER WEIS, inter-

nacionale spedition GmbH, Lauterach 6923,
Avstrija, Bundesstrasse 110, vstop 21. 12.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fekonja Dane, Maribor, Limbuška cesta
71, ki predstavlja in zastopa podjetje kolek-
tivno s podpisom prokurista, in prokurist
Denk Alfred, Langerrohr 3442, Avs. Beet-
hovenstr. 28, imenovana 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 4. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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 rezevnimi 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnim izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili 5243; Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-19667

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00599 z dne 10. 7. 1995 pod
vložno št. 1/09545/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901081
Firma: MAUROS, družba za uvoz-iz-

voz, zastopništvo, oprema interierov, in-
ženiring in svetovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica talcev 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Napast Nataša, Maribor,

Ulica bratov Greifov 24 in Namestnik Ire-
na, Selnica ob Dravi, Kobanska cesta 1,
vstopili 22. 5. 1995, vložili po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Napast Nataša, imenovana 22. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 2233
Razmoževanje računalniških zapisov; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
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; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 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; 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; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
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mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 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;
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; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-19668

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06383 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa JELAN, trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Je-
šenca 39/a, Rače, pod vložno št. 1/05352/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5883881
Firma: MEGA-MOTO, storitvena služ-

ba, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGA-MOTO, d.o.o.
Sedež: Zgornja Polskava, Ulica Pohor-

skega bataljona 23
Osnovni kapital: 1,546.946 SIT
Ustanovitelja: Jelšek Anton, izstop

29. 12. 1994; Hodnik Iztok, Zgornja Pol-
skava, Ulica Pohorskega bataljona 23, vstop
29. 12. 1994, vložek 1,546.946 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jelšek Anton, razrešen 29. 12. 1994;
direktor Hodnik Iztok, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1995: 8041 De-
javnost vozniških šol; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 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;
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; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 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; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5235 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-19711

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05917 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino in druge storitve INTER-
PROMIS, d.o.o., sedež: Partizanska cesta
3-5/II, Maribor, pod vložno št. 1/04227/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5510295
Firma: INTERPROMIS, podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino in druge sto-
ritve, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ješovnik Franc, Maribor,

Ulica Veljka Vlahoviča 31, vložek 460.400
SIT, Bokan Anton, Maribor, Pod vinogradi
48, vložek 586.000 SIT, Bokan Damijan,
Maribor, Pod vinogradi 48, vložek 151.200
SIT, Meglič Jožefa, Orehova vas-Slivnica,
Orehova vas 10, vložek 151.200 SIT, in Šte-
fanac Nada, Maribor, Regentova ulica 9,
vložek 151.200 SIT, vstopili 12. 8. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo; Žužek Andrej,
izstopil 21. 5. 1992; Brence Antonija, izsto-
pila 5. 11. 1994; Gerič Milan, izstopil 17.
11. 1994; Hreščak Milan, izstopil 14. 12.
1994; Veršec Vinko, izstopil 22. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bokan Anton, imenovan 12. 8. 1991, in
direktorica Meglič Jožefa, imenovana 29. 12.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-19712

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00403 z dne 10. 7. 1995 pod
vložno št. 1/09546/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899591
Firma: IPSO, RUS IN IGLIČ TER

DRUGI, družba za raziskovanje in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana firma: IPSO, RUS IN IGLIČ
TER DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Maistrova ulica 8/a
Osnovni kapital: 1.500 SIT
Ustanovitelja: Rus Andrej, diplomiran

sociolog in Iglič Hajdeja, diplomirana so-
ciologinja, oba iz Ljubljane, Ljubejeva uli-
ca 1, vstopila 23. 9. 1994, vložila po 750
SIT, odgovornost: odgovorjata s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benika Rus Andrej in Iglič Hajdeja, ki za-
stopata družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Iglič Lucija, Maribor, Maistrova ulica
8/a, imenovani 23. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1995: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnim
bazami; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic.

Rg-19744

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01574 z dne 24. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa INTERNATIONAL, INTELI-
GENCE, INSTITUTION & CO., export-
import, podjetje za intelektualne stori-
tve, d.o.o., sedež: Smetanova 84, Mari-
bor, pod vložno št. 1/07882/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5548250
Firma: INTERNATIONAL, INTELLI-

GENCE, INSTITUTION & CO., export-
import TOTH & BERNAD, podjetje za
intelektualne storitve, d.n.o.
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Skrajšana firma: INTSTY & CO.,
TOTH & BERNAD, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Toth Jožef, Lendava, Ko-
vačeva 2, vložek 6.000 SIT, in Bernad Bo-
gomir, Lendava, Dolina pri Lendavi 52, vlo-
žek 2.000 SIT, vstopila 23. 12. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Toth Jožef in Bernad Bogomir, ime-
novana 23. 12. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7031 Agencije za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba s programsko
opremo; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških računskih strojev ter računalniške
opreme; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-19746

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03333 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa INSA INTERNATIONAL, po-
djetje za turizem, gostinstvo, trgovino in
špedicija, d.o.o., sedež: Štrihovec 15, Šen-
tilj v Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/04074 vpisalo v sodni register tega sodiš-
ča spremembo firme, osnovnega kapitala,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5513197
Firma: INSA INTERNATIONAL, pod-

jetje za turizem, gostinstvo, trgovino, špe-
dicijo, menjalnico in TAX FREE poslova-
nje, d.o.o.

Osnovni kapital: 2,411.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Branko, Maribor,

Goriška 17/c, vložek 723.300 SIT, Juras Zla-
tan, Zagreb, R Hrvaška, Ilica 211, vložek
1,205.500 SIT, in Godec Valerija, Maribor,
Gosposvetska 87, vložek 482.200 SIT, vsto-
pili 21. 6. 1991, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Potočnik Branko, imenovan 6. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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.; 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; 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; 6630 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 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; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem.
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 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.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno razen v drugih specia-
liziranih prodajalnah, razen prodaje orožja
in streliva.

Pod šifro J 67.13 Druge pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
sme družba opravljati dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitaže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-19761

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01499 z dne 20. 2. 1995 pod
vložno št. 1/09437/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev pooblaščene
investicijske družbe s temile podatki:

Matična št.: 5850819
Firma: INFOND-CENTER, pooblašče-

na investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND-CENTER,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital: 9.520,460.000 SIT
Ustanovitelj: KBM-INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., Maribor, Trg svobode 6,
vstop 17. 2. 1995, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žnidaršič Kranjc Alenka, Postoj-
na, Vojkova 12, imenovana 1. 7. 1994, za-
stopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da
lahko sklepa pravne posle s tretjimi oseba-
mi izven poslovnega načrta, le ob soglasju
nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-19764

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01502 z
dne 24. 11. 1994 pod vložno št. 1/09347/00
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vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev delniške družbe s temile podatki:

Matična št.: 5851017
Firma: INFOND-STOLP, pooblaščena

investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: INFOND-STOLP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Maribor, Trg svobode 6
Osnovni kapital: 9,520.460 SIT
Ustanovitelj: KBM INFOND, družba za

upravljanje, d.o.o., Maribor, Trg svobode 6,
vstop 12. 11. 1994, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podgoršek Hinko, Maribor, Ribniška
ulica 2, imenovan 1. 6. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1994: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-19779

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02500 z
dne 10. 11. 1994 pri subjektu vpisa IBI,
export-import, podjetje za trgovino,
transport in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/07777/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovne vloge, us-
tanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5850096
Firma: IBI ŠPED-KOBLER, export-

import, podjetje za trgovino, transport in
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: IBI ŠPED-KOBLER,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,524.585 SIT
Ustanovitelja: Kobler Jože, vstopil

26. 2. 1992, in Kobler Ivanka, vstopila
20. 10. 1994, oba iz Maribora-Razvanja,
Vinogradniška pot 25, vložila po 762.292,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kobler Ivanka, razrešena 20. 10.
1994; prokuristka Kobler Ivanka, imenova-
na 20. 10. 1994.

Rg-19818

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02114 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa LUNA,
trgovsko, storitveno in gostinsko podjet-
je, d.o.o., pod vložno št. 1/05450/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5626374
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Lobnik Uroš, vstop 23. 1.

1992, vložek 204.000 SIT, in Lobnik Pri-
mož, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,304.000
SIT, oba iz Maribora, Bezenškova 69, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lobnik Primož, imenovan 30. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Lobnik Uroš, imenovan 24. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-19821

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00046 z dne 27. 3. 1995 pod

vložno št. 1/09457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494028
Firma: LOVENIJA, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LOVENIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Grželj Nada, Divača, Dol-

nje Ležeče 1/h, in Tobias Cvetka, Senožeče
82/a, vstopili 8. 10. 1990. ter Brodar Janez,
Maribor, Ulica heroja Tomšiča 4, vstopil
27. 12. 1994, vložil 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brodar Janez, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1995: 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje.

Rg-19907

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06525 z dne 15. 2. 1995 pod
vložno št. 1/09431/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884918
Firma: ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI

– BANDAŽA JAGODIČ, izdelovanje or-
topedskih pripomočkov, d.n.o.

Skrajšana firma: ORTOPEDSKI PRI-
POMOČKI – BANDAŽA JAGODIČ,
d.n.o.

Sedež: Maribor, Betnavska cesta 44
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Jagodič Alojz, Jagodič Pa-

vla in Jagodič Gregor, vsi iz Velenja, Stari
trg 21, vstopili 20. 5. 1994, vložili po 2.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Jagodič Alojz in Jagodič Gregor,
imenovana 20. 5. 1994, zastopata družbo
posamično brez omejitev.

Dejavnost: izdelovanje, nastavitev in po-
pravilo ortotičnih pripomočkov vseh vrst ter
svetovanje na tem področju doma in v tuji-
ni; popravilo in vzdrževanje elektronskih in
finomehaničnih aparatur doma in v tujini;
montaža in vgrajevanje stimulatorjev, spod-
bujevalnikov doma in v tujini; raziskova-
nje, razvoj, projektiranje na področju orto-
tičnih in paraplegičnih pripomočkov ter
elektrostimulatorjev; izdelovanje prototi-
pov; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve, doma in v tujini; ekonomsko
in finančno svetovanje doma in v tujini;
raziskava trga – marketing doma in v tujini;

računovodske, obračunske in knjigovodske
storitve; storitve obdelave podatkov; trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; uvoz in izvoz neži-
vilskih in živilskih proizvodov; trgovinske
storitve: agencijske, zastopniške in posred-
niške storitve, storitve odprave in dostave
blaga, ekonomske propagande in sejemske
dejavnosti; posredovanje v prometu blaga
in storitev doma in s tujino; zastopanje v
prometu blaga in storitev doma in s tujino.

Rg-19909

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04405 z dne 21. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa OMAN, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Sladki vrh 11/č,
Sladki vrh, pod vložno št. 1/07663/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5724848
Firma: EUROVABO, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Sedež: Lenart, Kraigherjeva 19/a
Ustanovitelja: Oman Alojz, izstop 20. 10.

1994; Dungov Vanja, Maribor, Ulica Kneza
Koclja 26, vstop 20. 10. 1994, vložek
169.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Oman Alojz, razrešen 20. 10. 1994; di-
rektor Toplak Bojan, Maribor, Rapočeva 18,
ki zastopa družbo brez omejitev, in Dungov
Vanja, imenovana 20. 10. 1994.

Dodajo se dejavnosti: proizvodnja žaga-
nega lesa in lesenih plošč; proizvodnja konč-
nih lesenih proizvodov; storitve notranje in
mednarodne špedicije.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in na drobno živilskih in neživilskih
izdelkov; trgovinske storitve: agencijske
storitve, posredniške storitve in zastopniške
storitve; proizvodnja žaganega lesa in lese-
nih plašč; proizvodnja končnih lesenih pro-
izvodov; klanje živine in predelava mesa;
izdelava kruha in peciva; izdelava drugih
živilskih proizvodov za restavracije in gos-
podinjstva; gostinske storitve: restavracije,
kavarne, krčme, bifeji in slaščičarne ter za-
časnih gostinskih objektov, namenjenih se-
zonski turistični ponudbi ali prireditvam; tu-
ristično posredovanje: dejavnost turistične
agencije, dejavnost turističnega biroja: sto-
ritve organizacije in posredovanja v organi-
zaciji, potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
turističnih aranžmajev v tuzenstvu in ino-
zemstvu, posredovanje pri nastanitvi turi-
stov in drugo posredovanje na področju tu-
rizma; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; storitve notranje in mednarodne
špedicije; storitve v cestnem prometu: daja-
nje v zakup avtomobilov, tovornjakov, av-
tobusov brez voznika in tovornih priklopnih
vozil; uvoz in izvoz blaga živilskih in neži-
vilskih izdelkov; storitve posredovanja in
zastopanje tujih oseb v prometu blaga in
storitev ter konsignacijska prodaja; storitve
mednarodnega prevoza blaga in potnikov v
cestnem prometu.

Rg-20001

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00559 z dne 6. 7. 1995 pod vlož-
no št. 1/09535/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900638
Firma: SIHER, podjetje za trgovino,

storitve, zastopstvo, marketing, transport
in proizvodnjo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Dogoška cesta 71
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Perčić Dragutin, Maribor,

Dogoška cesta 71, Vindiš Marija, Kidriče-
vo, Kungota pri Ptuju 25, Markovič Franc,
Maribor, Framska ulica 4, in Majcen Darja,
Kidričevo, Kajuhova ulica 11, vstopili
15. 5. 1995, vložili po 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Perčić Dragutin in Vindiš Marija, ime-
novana 15. 5. 1995, zastopata družbo posa-
mično in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 58511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi, gospodinj-
skim, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina 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
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računaniško opremo; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 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; 7412 Računske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-20009

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01934 z dne 28. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa S.M.M. & F.M.W., trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Kolmanova 88, Orehova vas, pod
vložno št. 1/07616/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5722454
Firma: TERGAL, trgovsko, storitveno

in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TERGAL, d.o.o.
Sedež: Zgornja Polskava, Šercerjeva 16
Osnovni kapital: 2,138.940,18 SIT
Ustanovitelja: Galun Marjan, vstop 25.

1. 1993, Galun Janez, vstop 18. 5. 1994,
vložek 2,938.940,18 SIT, oba iz Kidričeva,
Kungota 18, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Galun Marjan, imenovan 25. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ga-
lun Janez, imenovan 18. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev, kot komercialni di-
rektor.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
izdelava investicijskih programov ter načr-
tov razvoja, inženiring investicijske opre-
me; izdelava-projektiranje gradbeno tehnič-
ne dokumentacije; izdelava-projektiranje
tehnološke dokumentacije v strojegradnji
(izdelava opreme, montaža opreme, izvaja-
nje rekonstrukcij in izvajanje vzdrževalnih
del); gradnja, rekonstrukcije, adaptacije in
popravila športnih objektov; urejanje stavb-
nega pohištva; prirejanje sejmov in razstav.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja komunikacijskih aparatov in na-
prav; proizvodnja tekstilne konfekcije; živi-
noreja; instalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu v notranjem in zunanjetrgo-

vinskem prometu; prevoz blaga v cestnem
prometu v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi v no-
tranjem in zunjanjetrgovinskem prometu;
gostinske storitve nastanitve, prehrane in
druge gostinske storitve; popravilo in vzdr-
ževanje elektrotehničnih izdelkov; storitve
reklame in ekonomske propagande v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu; za-
stopstva v prometu blaga in storitev v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu; ko-
misijski posli v prometu blaga; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve v no-
tranjem in zunjanetrgovinskem prometu;
knjigovodske storitve; obdelava podatkov v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
fotokopiranje in adminstrativne storitve; or-
ganizacija športnih, kulturnih in zabavnih
prireditev v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu; izposojanje in distribucija
videokaset; konsignacijski posli v prometu
blaga; izdelava investicijskih programov ter
načrtov razvoja, inženiring investicijske
opreme; izdelava – projektiranje gradbeno
tehnične dokumentacije; izdelava – projek-
tiranje tehnološke dokumentacije v stroje-
gradnji (izdelava opreme, montaža opreme,
izvajanje rekonstrukcij in izvajanje vzdrže-
valnih del); gradnja, rekonstrukcije, adapta-
cije in popravila športnih objektov; urejanje
stavbnega pohištva; prirejanje sejmov in raz-
stav.

Rg-20024

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04139 z dne 6. 2. 1995 pri subjek-
tu vpisa SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA,
p.o., sedež: Šolska ulica 16, Ruše, pod vlož-
no št. 1/00065/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Firma: GIMNAZIJA IN SREDNJA
KEMIJSKA ŠOLA

Skrajšana firma: GSKŠ RUŠE
Pravnoorg. oblika: zavod.

Rg-20029

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01674 z dne 30. 12. 1994 pri
subjektu vpisa SIPP, podjetje za svetova-
nje, inženiring, proizvodnjo in prodajo,
d.o.o., pod vložno št. 1/02523/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5395666
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Milovanovič Mladen, vlo-

žek 1,201.600 SIT, in Milovanovič Silva,
vložek 300.400 SIT, oba iz Starš, Trniče 50,
vstopila 16. 6. 1990. odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Milovanovič Mladen, imenovan 16. 6.
1990, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Milovanovič Silva, imenovana 11. 5.
1994.

Rg-20070

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01044 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa SENI,
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podjetje za svetovanje, storitve, posredo-
vanje in zastopanje, d.o.o., pod vložno št.
1/04841/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža – kraja firme, os-
novne vloge in zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5584973
Sedež: Maribor-Razvanje, Ajdova pot 5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Špitalar Edita, Maribor-

Razvanje, Ajdova pot 5, in Seničar Avgu-
štin, Maribor-Razvanje, Ajdova pot 3, vsto-
pila 27. 12. 1991, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Špitalar Edita, imenovana 27. 12.
1991, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Seničar Avguštin, imenovan 22. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20087

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05374 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAMOS, trgovina, posredniš-
tvo in zastopanje, d.o.o., sedež: Štanteto-
va 8, Maribor, pod vložno št. 1/06580/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5689791
Osnovni kapital: 1,546.298 SIT
Ustanovitelj: Šabič Husein, Maribor,

Štantetova 8, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,546.298 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20097

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00242 z dne 18. 4. 1995 pod
vložno št. 1/09474/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890012
Firma: WOLPAR, trgovsko podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 60
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelji: Wolf Valter, Maribor, Uli-

ca Kraljeviča Marka 5, vložek 1.050.000
SIT, Klemenc Iztok, Maribor, Vorohova uli-
ca 20, vložek 225.000 SIT, in Kralj Davo-
rin, Maribor, Koroška cesta 61, vložek
225.000 SIT, vstopili 15. 11. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božnik Borut, Hoče, Zgornje Hoče
26/c, imenovan 15. 11. 1994, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklepanje kupopro-
dajnih in najemnih pogodb za nepremičnine
ter najemanje in dajanje kreditov potrebuje
soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo.

Rg-20110

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00552 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TE-TRADE, družba za zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., sedež:
Ipavčeva 28, Maribor, pod vložno št.
1/05365/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5599911
Dejavnost, vpisana 19. 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; 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, polizde-
lkov; 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 pohišva, 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; 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; 51461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 51462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 51463 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
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; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
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-
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vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Pod šifro G 51.18 sme družba opravljati
posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

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 arbitaže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-20143

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02090 z
dne 15. 7. 1994 pod vložno št. 1/09234/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z neomejno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5851882
Firma: VALIŠER, proizvodnja, stori-

tve, trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: VALIŠER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Duh na Ostrem vrhu, Zg. Boč 22
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Vališer Branko, Duh na

Ostrem vrhu, Zg. Boč 22, in Robič Milan,
Ruše, Košeninova 6, vstopila 23. 5. 1994,
vložila po 3.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vališer Branko in Robič Milan, imeno-
vana 23. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Sadjarstvo; vinogradništvo, živinoreja,
kmetijske storitve; lov in gojitev divjadi;
proizvodnja in gradbeništvo: proizvodnja
drugih končnih lesenih izdelkov, proizvod-
nja tekstilne konfekcije, proizvodnja razno-
vrstnih izdelkov, proizvodnja porcelana in
keramike za gospodinjstvo, klanje živine,
visoka gradnja, industrijska in zaključna de-
la v gradbeništvu; trgovina: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, trgovina na debelo in drobno z
mešanim blagom; zunanjetrgovinska dejav-
nost: uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov, posredovanje v prometu blaga
in storitev s tujino, zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe se glasi: storitve: po-
klicna rehabilitacija in zaposlovanje invali-
dov, organizacija, društva in klubi poklic-
nega in amaterskega športa, prevoz potni-
kov in blaga ter opravljanje storitev v cest-
nem prometu, storitve na področju prometa,
svetovanje in storitve na področju kadrov-
ske dejavnosti, projektiranje in sorodne teh-
nične storitve, raziskovalno-razvojne stori-
tve v družbenih dejavnostih, višje oblike
poslov v mednarodni ekonomiji, mednarod-
nem socialnem varstvu in medicini, eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, poslovne storitve (razen odvetniških),

posredniške, agencijske, zastopniške in dru-
ge komercialne storitve v prometu blaga in
storitev, turistično posredovanje, menjalniš-
ke storitve, posredovanje pri prodaji in na-
kupu nepremičnin, zastavljalniške storitve,
osnovno posebno izobraževanje, drugo izo-
braževanje, kulturno-umetniške dejavnosti,
osebne storitve in storitve gospodinjstvom,
popravila in vzdrževanje osebnih motornih
vozil, finančni inženiring; kmetijska pro-
izvodnja in gozdarstvo: poljedelstvo.

Rg-20156

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02716 z dne 23. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa VINI, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., sedež: Slovenska ulica 21,
Maribor, pod vložno št. 1/039230/00 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.: 5495377
Osnovni kapital: 1.671.000 SIT
Ustanovitelja: Težak Vojmir, vstopil

20. 4. 1991, in Težak Vida, vstopila 31. 10.
1991, oba iz Peker-Limbuša, Ulica Jelenče-
vih 36, vložila po 835.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-20165

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02069 z dne 20. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa VINTKO, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino s tekstilom, d.o.o.,
sedež: Staneta Severja 9/b, Maribor, pod
vložno št. 1/07252/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5693675
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: T.K.O., d.o.o., Maribor,

Staneta Severja 9/b, in Vineta, .d.o.o., Va-
raždin, R Hrvaška, Vilka Novaka 50/c, vsto-
pila 20. 10. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20183

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05873 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa VZAJEMNOST, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Pesnica
40, Pesnica pri Mariboru, pod vložno št.
1/04866/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5566401
Osnovni kapital: 1,503.471 SIT
Ustanovitelja: Žaja Ante, Pesnica pri Ma-

riboru, Pesnica 40, vstop 12. 12. 1991, vlo-
žek 1,503,471 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Plohl Jera, izstop 12. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žaja Ante, imenovan 12. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev, družbenica
Plohl Jera, razrešena 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 5812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih

rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže in lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji 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; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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-
nim 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 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 debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi 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 mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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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; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
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; 5145
Trgovina na drobno z električnimi, gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5250 Trgovina na de-
belo z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Stori-
tve takstistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitaže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
proizvodov.

Rg-20508

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 138/94 z dne
9. 2. 1994 pod vložno št. 1/5624/00 pri druž-
bi z omejeno odgovornostjo TVT,
DRUŽBA ZA PROIZVODNO TEH-
NIČNE STORIVE, d.o.o., sedež: Maribor,
Leningrajska 27, izbrisalo dosedanjega v.d.
direktorja Tomaža Rojska, dipl. ing. str., in
vpisalo Konrada Bogdana, ki odslej zastopa
podjetje kot v.d. direktorja z omejitvijo, da
mora dobiti predhodno soglasje upravnega
odbora družbe za sklepanje pogodb o vlaga-
nju ali pridobivanju sredstev ter pogodbo o
nakupu, najemu in prodaji osnovnih sred-
stev nad 50.000 DEM in za sklepanje po-
godb o prodaji in nakupu blaga in storitev
nad 500.000 DEM.

Rg-18106

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04751 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FORST, storitveno trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Toma-
žičeva 11, Miklavž na Dravskem polju,

pod vložno št. 1/07189/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5690722
Firma: FORST FORSTNERIČ & CO.,

družba za storitve, trgovino in proizvod-
njo, d.n.o.

Skrajšana firma: FORST FORSTNERIČ
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Forstnerič Janez in Forst-
nerič Ivanka, oba Miklavž na Dravskem po-
lju, Tomažičeva 11, vstopila 14. 12. 1994,
vložila po 52.652 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Forstnerič Janez, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Forstnerič Ivanka, imenovana 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: izvajanje gradbe-
nih del v visokih in nizkih gradnjah; instala-
cijska in zaključna dela v gradbeništvu;
montaža zunanje in notranje opreme v indu-
striji: zaključna in obrtna dela v gradbeniš-
tvu (stavbna, ključavničarska in kleparska
dela ter druga dela stavbne obrti ter zaključ-
na dela opravljena pri gradnji novih ter vzdr-
ževanju obstoječih stanovanj in drugih hiš
in objektov; transportne storitve: prevoz
oseb in blaga v cestnem prometu; špediter-
ske storitve: notranja špedicija; gostinske
storitve: nastanitve, prehrane in druge go-
stinske storitve; storitve v turizmu, turistič-
ne agencije, turistično posredovanje; turi-
stični uradi; storitve reklame in ekonomske
propagande; predstavljanje in zastopanje
pravnih oseb razen odvetniških storitev v
prometu blaga in storitev; grafične storitve;
obrtne storitve, popravila in servisiranje: iz-
delava predmetov iz nekovin; izdelava in
popravilo kovinskih izdelkov in raznovrst-
nih kovinskih izdelkov, popravilo in vzdr-
ževanje cestnih motornih vozil, izdelkov
mehanike, elektrotehničnih izdelkov, gos-
podinjskih elektrotehničnih aparatov in dru-
ge neomenjene storitve; trgovina: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; proizvodnja: predelava in
obdelava lesa: proizvodnja žaganega lesa in
plošč, proizvodnja končnih lesenih izdel-
kov, lesenega pohištva, lesne embalaže le-
senih stavbnih elementov; proizvodnja ga-
lanterije iz lesa in plute; izdelava kovinskih
izdelkov in polizdelkov: proizvodnja litih,
kovanih in stiskanih izdelkov, kovinskega
instalacijskega materiala, orodja, kovinske
embalaže in drugega kovinskega reproduk-
cijskega materiala; proizvodnja plastičnih
mas ter druge predelave plastičnih mas; pro-
izvodnja artiklov iz plastičnih mas z litjem,
iztiskanjem, stiskanjem in varjenje plastike;
zunanjetrgovinski promet: uvoz in izvoz ži-
vilskih in neživilskih proizvodov; izvajanje
gradbenih del in zaključnih del v gradbeniš-
tvu v tujini; proizvodnja plastičnih izdelkov
ter varjenje plastike: proizvodnja sintetič-
nih smol in plastičnih mas ter druge prede-
lave plastičnih mas (proizvodnja artiklov iz
plastičnih mas z litjem, iztiskanjem, stiska-
njem in varjenjem plastike); izvajanje del v
kovinski industriji v tujini: proizvodnja li-
tih, kovanih in stiskanih izdelkov, kovin-

skega instalacijskega materiala, orodja, ko-
vinske embalaže in drugega reprodukcijske-
ga materiala; transportne storitve: s tujino –
prevoz oseb in blaga v mednarodnem cest-
nem prometu: špediterske storitve s tujino –
mednarodna špedicija; storitve in posredo-
vanje v turizmu s tujino; predstavljanje in
zastopanje tujih firm v prometu blaga in
storitev.

Rg-18126

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04542 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FINALCO, svetovanje, in-
ženiring, proizvodnja, export-import,
d.o.o., Titova 50, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/04726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561108
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markež Vlado, Slovenska

Bistrica, Ritoznoj 69, vstop 30. 1. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 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 ogreva-
nje; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
nega materiala; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgo-
vina 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 far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
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nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati: revizijske dejavnosti.

Rg-18131

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00618 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FIRAMA, družba za finan-
ce, računovodstvo in marketing, d.o.o.,
Koroška cesta 118, Maribor, pod vložno
št. 1/06614/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in us-
kladitev s standardno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5850576
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 50101 Tr-

govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;

50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 5112 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi 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;
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; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-18162

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05127 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TAM INFORMATIKA IN SI-
STEMSKA LOGISTIKA, d.d., Ptujska ce-
sta 184, Maribor, pod vložno št. 1/05818/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5625190
Firma: TAM-INFORMACIJSKA TEH-

NOLOGIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Ustanovitelji: TAM, družba za financi-
ranje in upravljanje podjetij, d.d., Maribor,
Ptujska cesta 184, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 77,594.225,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; TAM, gospodarska vozila, d.o.o.,
Maribor, Ptujska cesta 184, vstop 21. 12.
1994, vložek 7,332.008,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; TAM BUS, d.d., Mari-
bor, Ptujska cesta 184, vstop 21. 12. 1994,
vložek 1,668.097,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; TAM Motor, d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 184, vstop 21. 12. 1994, vlo-
žek 2,351.139,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hudin Igor, imenovan 21. 12. 1994,
Slovenska Bistrica, Lokanja vas 5, odloča o
nakupu, najemu in odtujitvi nepremičnin in
opreme družbe do vrednosti 200.000 DEM
oziroma tolarske protivrednosti po uradnem
tečaju na dan sklenitve pogodbe.

Člani nadzornega sveta: Novinec Tanja,
Grgič Nevenka in Dobnik Dragica, vsi vsto-
pili 21. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 4. 5. 1995: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniš-
kih naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.

Rg-18355

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06798 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa RATIN, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Zgornja Nova vas
15, Šmartno na Pohorju, pod vložno št.
1/06228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5800641
Firma: RATIN, trgovska in storitvena

družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,598.300 SIT
Ustanovitelj: Črešnar Vlado, Šmartno na

Pohorju, Zgornja Nova vas 15, vstop 27. 3.
1992, vložek 1,598.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18357

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00392 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09547/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899834
Firma: FLORA KRASNIČI IN DRU-

GI, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: FLORA KRASNIČI

IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Sedež: Maribor, Metava 58
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Beriša Bećir, Maribor, Ci-

ril Metodova ulica 8, vstop 4. 4. 1995, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Krasniči Beke, Mari-
bor, Metava 58, vstop 4. 4. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Krasniči Beke, imenovan 4. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo.

Rg-18360

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00199 z dne 13. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09552/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890268
Firma: KAVA BAR LUCIJA, POLNER

JOŽE IN DRUŽBENIKI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Šentiljska 75
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelji: Polner Dolores, Maribor,

Rogoška ulica 11, vstop 22. 2. 1995, vložek
2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Verle Metod, Maribor, To-
manova 110, vstop 22. 2. 1995, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Polner Jože, Maribor, Šentiljska
75, vstop 22. 2. 1995, vložek 2.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Polner Jože, imenovan 22. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995:
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-18482

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05498 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TAM INŽENIRING IN
VZDRŽEVANJE, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Ptujska cesta 184, Mari-
bor, pod vložno št. 1/03380/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5442486
Ustanovitelj: TAM Maribor, družba za

upravljanje in financiranje podjetij, d.d.,
Maribor, Ptujska cesta 184, vstop 19. 12.
1990, vložek 44,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Škorjanec Tonček, razrešen
2. 12. 1994; generalni direktor Vallant Mat-
jaž, imenovan 3. 12. 1994, Kamnica, Ulica
Klinčevih 9, za najemanje ali dajanje kredi-
tov oziroma posojil, ki presegajo 10% os-
novnega kapitala potrebuje predhodno so-
glasje ustanovitelja; za pridobivanje, odtu-
jitve ali obremenitve nepremičnin, če posel
ni predviden že v planskem aktu, potrebuje
predhodno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvod-
nja ležajev, zobnikov in elementov za me-
hanski prenos energije; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 2954 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vo-
zil; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4521 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;

5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize.

Rg-18492

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00249 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA VOZIL IN
TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR,
d.o.o., Leningrajska cesta 27, Maribor,
pod vložno št. 1/00790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5045819
Sedež: Maribor, Valvasorjeva ulica 73.

Rg-18503

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02157 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TERMO MR, merilna teh-
nika, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o., Toma-
nova ulica 2, Maribor, pod vložno št.
1/04207/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5508649
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuharič Jože, Maribor, To-

manova ulica 2, vstop 22. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18526

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04258 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TAM AUTOTRADING, no-
tranja in mednarodna trgovina, d.d., Ptuj-
ska cesta 184, Maribor, pod vložno št.
1/03333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5442524
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Potisk Jelka, imenovana 18. 2.
1991, Miklavž na Dravskem polju, Ptujska
cesta 28, zastopa in predstavlja družbo kot
direktorica za kadrovske in pravne osebe
pred vsemi sodišči, upravnimi organi in dru-
gimi institucijami; direktorica Škorjanc-Ma-
rotti Violeta, imenovana 1. 4. 1992, Mari-
bor, Lackova 43/b, zastopa in predstavlja
družbo kot direktorica financ, ekonomike in
računovodstva v vseh zadevah finančnega
in ekonomskega poslovanja z omejitvijo, da
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sklepa pogodbe o investicijskih vlaganjih
do višine 1,000.000 DEM oziroma
74,400.000 SIT; direktor Hren Martin, ime-
novan 1. 4. 1992, Maribor, Ulica Jelenčevih
50, zastopa in predstavlja družbo kot direk-
tor trženja vozil v vseh poslih nabave in
prodaje živilskih in neživilskih proizvodov,
vključno s sklepanjem pogodb o poslovnem
sodelovanju, nakupu in prodaji režijskega
materiala, drobnega in potrošnega materia-
la, opravljanju storitev, nakupu, prodaji in
najemu osnovnih sredstev do višine 500.000
DEM oziroma 39,700.000 SIT; generalni di-
rektor Pehlič Jusuf, imenovan 10. 6. 1994,
Maribor, Ribniška 4, sklepa pogodbe o vla-
ganju, pogodbe o nakupu, najemu in prodaji
osnovnih sredstev nad vrednostjo 2,500.000
DEM oziroma 198,500.000 SIT le s pred-
hodnim soglasjem upravnega odbora; direk-
tor Penič Jože, imenovan 10. 6. 1994, Mari-
bor, Borcev za severno mejo 10, zastopa
družbo kot direktor razvojnega marketinga
in sklepa pogodbe o vlaganju, pogodbe o
najemanju in prodaji osnovnih sredstev do
vrednosti 1,000.000 DEM oziroma
79,400.000 SIT; direktor Oder Franc, ime-
novan 10. 6. 1994, Zgornja Polskava, Javer-
niška 4, zastopa in predstavlja družbo kot
pomočnik direktorja poprodajnega marke-
tinga v vseh poslih nabave in prodaje živil-
skih in neživilskih proizvodov, vključno s
sklepanjem pogodb o poslovnem sodelova-
nju, nakupu in prodaji režijskega materiala,
drobnega in potrošnega materiala, opravlja-
nju storitev, nakupu, prodaji in najemu os-
novnih sredstev do višine 500.000 DEM ozi-
roma 39,700.000 SIT; direktor Babič Mak-
similjan, imenovan 10. 6. 1994, Miklavž na
Dravskem polju, Luke Kruniča 11, zastopa
in predstavlja družbo kot direktor nabave
rezervnih delov v vseh poslih nabave in pro-
daje živilskih in neživilskih proizvodov,
vključno s sklepanjem pogodb o poslovnem
sodelovanju, nakupu in prodaji režijskega
materiala, drobnega in potrošnega materia-
la, opravljanju storitev, nakupu, prodaji in
najemu osnovnih sredstev do višine 250.000
DEM oziroma 19,850.000 SIT; direktor Štic
Karel, imenovan 10. 6. 1994, Orehova vas-
Slivnica, Kolmanova 87, zastopa in pred-
stavlja družbo kot direktor prodaje rezerv-
nih delov v vseh poslih nabave in prodaje
živilskih in neživilskih proizvodov, vključ-
no s sklepanjem pogodb o poslovnem sode-
lovanju, nakupu in prodaji režijskega mate-
riala, drobnega in potrošnega materiala,
opravljanju storitev, nakupu, prodaji in na-
jemu osnovnih sredstev do višine 250.000
DEM oziroma 19,850.000 SIT; direktor Pin-
tarič Viljem, imenovan 10. 6. 1994, Mari-
bor, Levstikova 13, zastopa in predstavlja
družbo kot direktor poprodajnega marketin-
ga v vseh poslih nabave in prodaje živilskih
in neživilskih proizvodov, vključno s skle-
panjem pogodb o poslovnem sodelovanju,
nakupu in prodaji režijskega materiala,
drobnega in potrošnega materiala, opravlja-
nju storitev, nakupu, prodaji in najemu os-
novnih sredstev do višine 500.000 DEM ozi-
roma 39,700.000 SIT; direktor Vohl Dušan,
razrešen 31. 8. 1994.

Rg-18527

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04074 z dne 7. 3. 1995 pri

subjektu vpisa TAM AUTOTRADING, no-
tranja in mednarodna trgovina, d.d., Ptuj-
ska cesta 184, Maribor, pod vložno št.
1/03333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5442524
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektorica Potisk Jelka, imenovana 18. 2.
1991, Miklavž na Dravskem polju, Ptujska
cesta 28, zastopa in predstavlja družbo kot
direktorica za kadrovske in pravne osebe
pred vsemi sodišči, upravnimi organi in dru-
gimi institucijami; direktorica Škorjanc-Ma-
rotti Violeta, imenovana 1. 4. 1992, Mari-
bor, Lackova 43/b, zastopa in predstavlja
družbo kot direktorica financ, ekonomike in
računovodstva v vseh zadevah finančnega
in ekonomskega poslovanja z omejitvijo, da
sklepa pogodbe o investicijskih vlaganjih
do višine 1,000.000 DEM, oziroma
79,400.000 SIT; direktor Hren Martin, ime-
novan 1. 4. 1992, Maribor, Ulica Jelenčevih
50, zastopa in predstavlja družbo kot direk-
tor trženja vozil v vseh poslih nabave in
prodaje živilskih in neživilskih proizvodov,
vključno s sklepanjem pogodb o poslovnem
sodelovanju, nakupu in prodaji režijskega
materiala, drobnega in potrošnega materia-
la, opravljanju storitev, nakupu, prodaji in
najemu osnovnih sredstev do višine 500.000
DEM oziroma 39,700.000 SIT; direktorica
Zbašnik Nevenka, razrešena 9. 6. 1994; ge-
neralni direktor Pehlič Jusuf, imenovan 10.
6. 1994, Maribor, Ribniška 4, sklepa pogod-
be o vlaganju, pogodbe o nakupu, najemu in
prodaji osnovnih sredstev nad vrednostjo
2,500.000 DEM oziroma 198,500.000 SIT
le s predhodnim soglasjem upravnega od-
bora; direktor Penič Jože, imenovan 10. 6.
1994, Maribor, Borcev za severno mejo 10,
zastopa družbo kot direktor razvojnega mar-
ketinga in sklepa pogodbe o vlaganju, po-
godbe o najemu in prodaji osnovnih sred-
stev do vrednosti 1,000.000 DEM oziroma
79,400.000 SIT; direktor Oder Franc, ime-
novan 10. 6. 1994, Zgornja Polskava, Javer-
niška 4, zastopa in predstavlja družbo kot
pomočnik direktorja poprodajnega marke-
tinga v vseh poslih nabave in prodaje živil-
skih in neživilskih proizvodov, vključno s
sklepanjem pogodb o poslovnem sodelova-
nju, nakupu in prodaji režijskega materiala,
drobnega in potrošnega materiala, opravlja-
nju storitev, nakupu, prodaji in najemu os-
novnih sredstev do višine 500.000 DEM ozi-
roma 39,700.000 SIT; direktor Babič Mak-
similjan, imenovan 10. 6. 1994, Miklavž na
Dravskem polju, Luke Kruniča 11, zastopa
in predstavlja družbo kot direktor nabave
rezervnih delov v vseh poslih nabave in pro-
daje živilskih in neživilskih proizvodov,
vključno s sklepanjem pogodb o poslovnem
sodelovanju, nakupu in prodaji režijskega
materiala, drobnega in potrošnga materiala,
opravljanju storitev, nakupu, prodaji in na-
jemu osnovnih sredstev do višine 250.000
DEM oziroma 19,850.000 SIT; direktor Štic
Karel, imenovan 10. 6. 1994, Orehova vas-
Slivnica, Kolmanova 87, zastopa in pred-
stavlja družbo kot direktor prodaje rezerv-
nih delov v vseh poslih nabave in prodaje
živilskih in neživilskih proizvodov, vključ-
no s sklepanjem pogodb o poslovnem sode-
lovanju, nakupu in prodaji režijskega mate-

riala, drobnega in potrošnega materiala,
opravljanju storitev, nakupu, prodaji in na-
jemu osnovnih sredstev do višine 250.000
DEM oziroma 19,850.000 SIT; direktor
Vohl Dušan, imenovan 10. 6. 1994, Mari-
bor, Klinetova 4, zastopa in predstavlja
družbo kot direktor zunanjetrgovinskega po-
slovanja v vseh poslih nabave in prodaje
živilskih in neživilskih proizvodov, vključ-
no s sklepanjem pogodb o poslovnem sode-
lovanju, nakupu in prodaji režijskega mate-
riala, drobnega in potrošnega materiala,
opravljanju storitev, nakupu, prodaji in na-
jemanju osnovnih sredstev do višine
500.000 DEM oziroma 39,700.000 SIT; di-
rektor Pintarič Viljem, imenovan 10. 6.
1994, Maribor, Levstikova 13, zastopa in
predstavlja družbo kot direktor poprodajne-
ga marketinga v vseh poslih nabave in pro-
daje živilskih in neživilskih proizvodov,
vključno s sklepanjem pogodb o poslovnem
sodelovanju, nakupu in prodaji režijskega
materiala, drobnega in potrošnega materia-
la, opravljanju storitev, nakupu prodaji in
najemu osnovnih sredstev do višine 500.000
DEM oziroma 39,700.000 SIT.

Rg-18533

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00407 z dne 2. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09512/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899648
Firma: 3 SUMMITS CAPITAL CORPO-

RATION, finančno, poslovno svetovanje in
trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tyrševa 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glazer Michael, New York,

Amerika, 250 West 19th Street, vstop 10. 4.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Glazer Michael, imenovan 10. 4. 1995,
New York, Amerika, 250 West 19th Street,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Knez Rajko, imenovan 10. 4. 1995, Mari-
bor, Borova vas 6.

Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7010 Poslo-
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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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 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; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 80421 Dejavnost glasbenih in dru-
gih umetniških šol; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti.

Rg-18534

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05567 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TALIS M, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 81, Maribor, pod vložno št. 1/05420/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, tipa zastopnika
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5597218
Osnovni kapital: 1,500.178,10 SIT
Ustanovitelj: Štajerska Pivovarna, d.d.,

Maribor, Ljubljanska cesta 81, vstop 7. 4.
1992, vložek 1,507.178,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klis Josip, imenovan 3. 5. 1994, Ma-
ribor, Prešernova 2, mora imeti pri sklepa-
nju pogodb o nakupu in prodaji nepremič-
nin, o najemanju hipotekarnih kreditov in
pogodb, katerih vrednost presega 1,000.000
SIT pisno soglasje ustanovitelja.

Rg-18544

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05794 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TIPAKIS, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Regentova 16, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5628687
Osnovni kapital: 1,531.465 SIT
Ustanoviteljica: Rojko Karmen, Maribor,

Regentova 16, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,531.465 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18738

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05371 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa 3 K COMMERCE, stori-
tveno proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Adamičeva 44, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-

la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5871565
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Kunčič Franc, Maribor,

Kettejeva 21, vstop 15. 2. 1991, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18768

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05481 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTATENBERG, turistično
gostinsko podjetje, d.o.o., Dvorec Štaten-
berg, Makole, pod vložno št. 1/03498/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, pooblastil zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5465249
Ustanovitelja: IMPOL, d.o.o., Slovenska

Bistrica, Partizanska 38, vstop 21. 12. 1990,
vložek 12,768.846 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; IBIS, p.o., Slovenska Bistrica, Trg
Alfonza Šarha 1, vstop 7. 1. 1991, vložek
57.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovar Vladimir, imenovan 9. 12.
1994, Laporje, Laporje 55, zastopa družbo z
omejitvijo, da lahko posle glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jam-
stev ter po naravi sličnih drugih poslov, skle-
ne le na podlagi predhodnega soglasja
upravljanja ustanovitelja; organ upravljanja
ustanovitelja lahko s posebnim sklepom ve-
že sklenitev posameznih vrst poslov na svo-
je predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 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; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92521 Dejavnost muzejev; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-18769

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00604 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPITALAR & CO., trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Slivniš-
ka cesta 6, Hoče, pod vložno št. 1/07547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724953
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz

lesa; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7470 Čiščenje stavb; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-18811

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00183 z dne 14. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09471/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889260
Firma: DYNAMIC CAPITAL MANA-

GEMENT SALES DEPARTEMENT, fi-
nančno posredniško podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: DYNAMIC CAPITAL
MANAGEMENT SALES DEPARTE-
MENT, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pivec Gerhard, Graz, Av-

strija, Vinzenz Muchitsch 53, vstop 18. 1.
1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Behek Alois, Graz, Avstrija,
Banhof Strasse 65, Lebring, vstop 18. 1.
1995, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Schober Andreas, Graz, Avstri-
ja, Johan Fux Gasse 19, vstop 18. 1. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Puster Josef Gerald, Krefeld, ZR
Nemčija, Leydl Strasse 8/a, vstop 18. 1.
1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vrhovski Miljana, imenovana
27. 1. 1995, Maribor, Ljubljanska 17/b, za-
stopa družbo z omejitvijo, da pri sklepanju
poslov, ki se nanašajo na storitve finančnih
trgov, posredništvo z vrednostnimi papirji
in druge podobne dejavnosti v zvezi s fi-
nančnim posredništvom, za katere je po-
trebno soglasje in sopodpis enega izmed
družbenikov.
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Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
6521 Finančni zakup (lesasing).

Rg-18923

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02422 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa RING, podjetje za gospo-
darski in turistični marketing, posredniš-
tvo ter obdelovalno, servisno in gostinsko
turistično zunanjetrgovinsko in trgovsko
dejavnost, d.o.o., Gregorčičeva 17, Mari-
bor, pod vložno št. 1/01220/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št.: 5306787
Sedež: Maribor, Ulica Jožice Flander 2
Osnovni kapital: 1,592.210 SIT
Ustanovitelja: Urbič Milan, Maribor,

Grogova 12, vstop 6. 11. 1989, vložek
881.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Urbič Helena, Maribor, Grogova 12, vstop
6. 11. 1989, vložek 710.570 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Lorber Bojan, izstop
10. 6. 1994.

Rg-18946

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00038 z dne 17. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889278
Firma: ROJ & GLANZ, podjetje za

špedicijo in prevoze, d.o.o.
Skrajšana firma: R & G, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Limbuška 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Glanz Franz, Wildon 8410,

Avstrija, Lichendorf 23, vstop 5. 1. 1995,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Roj Rafael, Zgornja Kungota, Zgor-
nja Kungota 14/e, vstop 5. 1. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Walter Manfred, Ried 4910, Nemčija, Frie-
drich Thurner Strasse 14, vstop 5. 1. 1995,
vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Roj Rafael, imenovan 5. 1. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 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; 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 6521 Finančni zakup
(leasing).

Rg-18997

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02045 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MURCOM, podjetje za ra-
čunalništvo, svetovanje in programski in-
ženiring, d.o.o., Štravhovih 2, Maribor,
pod vložno št. 1/03367/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5447429
Sedež: Maribor, Čufarjeva 5
Osnovni kapital: 1,789.000 SIT
Ustanovitelj: Muršič Miroslav, Pesnica,

Pesnica pri Mariboru 38, vstop 4. 12. 1990,
vložek 1,789.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19000

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01527 z
dne 30.1 2. 1994 pri subjektu vpisa MIKRO
MALTA, podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, d.o.o. pod vložno št.
1/01278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5316618
Osnovni kapital: 2,075.251,20 SIT
Ustanovitelji: Perc Nekrep Tatjana in Ne-

krep Perc Matjaž, oba Pragersko, Ptujska
cesta 10, vstopila 18. 12. 1989, vložila po
518.812,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata; Senjor Emil, Slovenska Bistrica, Og-
ljenšak 33, vstop 18. 12. 1989, vložek
518.812,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gumzej Marjan, Slovenska Bistrica, Uli-
ca Bratov Berglez 28, vstop 18. 12. 1989,
vložek 518.812.80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19225

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00875 z
dne 22. 11. 1994, pri subjektu vpisa PA-
GOMARKETING, trgovina in storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/02762/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5410274
Osnovni kapital: 5,719.000 SIT
Ustanovitelj: Gorjanc Miran, Maribor,

Meljski hrib 88, vstop 6. 9. 1990, vložek
5,719.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19226

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00765 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa
PESTOL, podjetje za uvoz in izvoz, trgo-
vino, storitve, turizem in gostinstvo,
d.o.o., pod vložno št. 1/08502/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5777747
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kurfurst Annemarie, iz-

stop 10. 3. 1994; Polz Herbert, izstop 10. 3.
1994; Čerče Edvard, Miklavž na Dravskem
polju, Ulica Planinčevih 34, vstop 10. 3.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Polz Herbert, razrešen 10. 3. 1994;
direktor Čerče Edvard, imenovan 10. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19229

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05366 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POTOČNIK, export-im-
port, podjetje za proizvodnjo, trgovino in
storitve, d.o.o., Naveršnikova ulica 18,
Maribor, pod vložno št. 1/03959/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5508088
Osnovni kapital: 2,348.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Valburga, Mari-

bor, Naveršnikova 18, vstop 8. 4. 1991, vlo-
žek 1,174.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potočnik Albin, Rotenberg str. 23,
7000 Stuttgart 1, vstop 8. 4. 1991, vložek
1,174.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Potočnik Albin, imenovan 8. 4. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Potočnik Valburga, imenovana 10. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19277

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/07124 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa POLJOPROMET – OS-
KRBNI CENTER, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, d.o.o., Pobreška ce-
sta 20, Maribor, pod vložno št. 1/04887/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5576768
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelja: BRODOKOMERC TRGO-

VINA, d.o.o., Rijeka, Hrvaška, Žabica 5,
vstop 15. 11. 1992, vložek 818.550 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; OSKRBNI CEN-
TER, trgovsko podjetje, d.o.o., Maribor, Sve-
tozarevska 10, vstop 25. 11. 1992, vložek
786.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
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vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 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 z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 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; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi go-
rivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 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 zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 5141 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, razen orožja in streliva.

Rg-19280

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00090 z dne 13. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09516/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5891370
Firma: PARADISO-RADOLIČ, trgovi-

na, storitve in notranja oprema, k.d.
Skrajšana firma: PARADISO-RADO-

LIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Pragersko-Gaj, Šarhova ulica 17
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelj: Radolič Janez – komple-

mentar, Pragersko-Gaj, Šarhova ulica 17,
vstop 8. 3. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; komanditist, vstop
8. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radolič Janez, imenovan 8. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Ra-
dolič Antonija, imenovana 8. 3. 1995, Pra-
gersko-Gaj, Šarhova ulica 17.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-19299

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02962 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PARUS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Foc-
hova 46, Maribor, pod vložno št.
1/07463/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5806020
Firma: PARUS ŠKOFLJANC IN DRU-

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

Skrajšana firma: PARUS ŠKOFLJANC
in drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škofljanc Bogdan, vložek
3.920 SIT in Škofljanc Dejan, vložek 4.080
SIT, oba Maribor, Fochova 46, vstopila 31.
5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Škofljanc Dejan, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Škofljanc Bogdan, imenovan 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19306

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05423 z dne 17. 5. 1995 pri
subjektu vpisa POMURKA TRŽENJE,
d.o.o., Leningrajska 27, Maribor, pod
vložno št. 1/04529/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, pooblastil zastopnika, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5538203
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelja: POMURKA, mesna indu-

strijska Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Panonska 11, vstop 25. 10. 1991, vlo-
žek 1,380.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rep Viktor, Maribor, Gosposvetska
17, vstop 25. 10. 1991, vložek 153.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Augustinovič Franc, imenovan 12.
12. 1994, Maribor, Ulica heroja Zidanška
14, za posle z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvi nepremičnin, prevze-
manju jamstev ter druge po naravi slične
posle, lahko sklene na podlagi predhodnega
soglasja skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 4123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina 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-
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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; 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 pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic.

Rg-19312

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04041 z dne 1. 3. 1995 pri
subjektu vpisa PET CELIN, podjetje za
projektiranje, inženiring, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Kosarjeva 6, Maribor, pod
vložno št. 1/03074/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431247
Sedež: Maribor, Borova vas 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mounzer Raya, Maribor,

Borova vas 23, vstop 3. 10. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19332

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01799 z dne 31. 12. 1994 pri

subjektu vpisa PATRING, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., pod vložno št. 1/05152/00 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.: 5597749
Osnovni kapital: 8,063.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirtušek Andreja, Mari-

bor, Knafličeva 32, vstop 13. 3. 1992, vlo-
žek 8,063.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19412

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05606 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BREZOČNIK, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ob Radoljni 56, Lovrenc
na Pohorju, pod vložno št. 1/01387/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matičnna št.: 5331692
Osnovni kapital: 1,651.289 SIT
Ustanoviteljica: Brezočnik Jožica, Lo-

vrenc na Pohorju, Ob Radoljni 56, vstop
5. 1. 1990, vložek 1,651.289 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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;
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 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;
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 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; 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; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7440 Ekonomska propaganda;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 De-
javnost vozniških šol; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-19501

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03426 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BELA DAMA, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Stara cesta 38,
Hoče, pod vložno št. 1/08359/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5772907
Firma: BELA DAMA-CELAN & CO.,

trgovina, gostinstvo in storitve, d.n.o.
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Skrajšana firma: BELA DAMA-CE-
LAN & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Celan Majda in Celan Još-
ko, oba Hoče, Mlinska ulica 42, vstopila
1. 6. 1994, vložila po 52.471,65 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Celan Majda, imenovana 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Celan Joško, imenovan 1. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19573

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06537 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ELITA, veletrgovina z me-
šanim industrijskim blagom, d.o.o., Sliv-
niška cesta 6, Hoče, pod vložno št.
1/01006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5296790
Osnovni kapital: 4,754.190 SIT
Ustanovitelji: Špitalar Vlado, Orehova

vas-Slivnica, Polanska cesta 104, vstop
21. 9. 1989, vložek 228.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Špitalar Stojan, Oreho-
va vas-Slivnica, Polanska cesta 104, vstop
28. 1. 1990, vložek 56.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Spitalar G.m.b.H., 8020
Graz, Avstrija, Rochelgasse 11, vstop 28. 1.
1990, vložek 4,470.190 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19672

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06523 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VIDIK, podjetje za poslov-
ne informacijske sisteme, d.o.o., Ukrajin-
ska 25, Maribor, pod vložno št. 1/02983/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5438756
Firma: KAMEN-KAMBIČ, kamnoseš-

tvo, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMEN-KAMBIČ,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Titova cesta 44
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelj: Ekart Petra in Šrumpf Dar-

ko, oba izstopila 22. 12. 1994; Kambič Iz-
tok, Maribor, Ulica Kneza Koclja 33, vstop
22. 12. 1994, vložek 1,592.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ekart Petra, razrešena 22. 12.
1994; družbenik Šrumpf Darko, razrešen 22.
12. 1994, direktor Kambič Iztok, imenovan
22. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe glasi: gradbeništvo: vi-
soka gradnja; nizka gradnja in hidrograd-
nja; instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; proizvodnja: proizvodnja kamna,
gramoza in peska; kulturno-umetniška de-
javnost: druge kulturno-umetniške dejavno-
sti (kiparstvo, uporabne in druge upodablja-
joče umetniške dejavnosti, restavriranje spo-
menikov, zgradb in drugih objektov); trgo-

vina: trgovina na drobno in debelo s pro-
izvodi neživilskih strok; storitve: projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve; storitve
reklame in ekonoske propagande; storitve
svetovanja; uvoz in izvoz neživilskih pro-
izvodov.

Rg-19648

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00157 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GAMS, gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Pesnica 24, Pesnica
pri Mariboru, pod vložno št. 1/05182/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti, zastopnikov in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5846072
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Mezgec Srečko, imenovan 5. 8. 1992,
Pesnica pri Mariboru, Pesnica 24, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Žvikart
Aleksandra, imenovana 12. 5. 1994, Pesni-
ca pri Mariboru, Pesnica 24; prokurist Mez-
gec Srečko, imenovan 18. 1. 1995, Pesnica
pri Mariboru, Pesnica 24.

Dejavnost, vpisana dne 24. 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; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-

ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 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; 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;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
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; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 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; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov.

Rg-19694

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06645 z dne 29. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa JANEX, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Mejna ulica 12, Spodnji
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Duplek, pod vložno št. 1/08795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5806305
Osnovni kapital: 1,581.500 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Janez, Spodnji Du-

plek, Mejna ulica 12, vstop 9. 7. 1993, vlo-
žek 1,581.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19699

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01844 z dne 16. 1. 1995 pri
subjektu vpisa JUPO, podjetje za export-
import, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
pod vložno št. 1/06324/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5659574
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pomper Juraj, Maribor,

Ljubljanska 19/a, vstop 20. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19732

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02200 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ICA, International Com-
merce Agency, d.o.o., Igriška 19, Mari-
bor, pod vložno št. 1/06392/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5685494
Sedež: Maribor, Partizanska 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cassini Giorgio, Padova,

Italija, Via Gusti 3, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 735.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kurnet Vinko, Maribor, Plečnikova 9,
vstop 31. 3. 1992, vložek 30.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Clauser Paolo Emi-
lio, Milano, Italija, Via Bacchiglione 2,
vstop 3. 3. 1994, vložek 735.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kurnet Vinko, imenovan 31. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Cassini Giorgio, imenovan 3. 3. 1994; pro-
kurist Clauser Paolo Emilio, imenovan 3. 3.
1994.

Dejavnost družbe se razširi na: finančni
in inovacijski inženiring; razvoj in uvajanje
mednarodnega poslovanja.

Odslej dejavnost glasi: proizvodnja na-
prav računalne tehnike – računalniške hard-
wardske in softwarske opreme; trgovina na
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina na drobno z neživilskimi pro-
izvodi; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev, agen-
cijske, zastopniške in posredniške storitve v
trgovini; prirejanje sejmov in razstav; stori-
tve obdelave podatkov; inženiring na po-
dročju izgradnje informacijskih sistemov;
promet z nepremičninami in posredovanje
pri prometu nepremičnin, finančni in inova-
cijski inženiring; razvoj in uvajanje medna-
rodnega poslovanja.

Rg-19736

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05942 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTEGRA, podjetje za av-
tomobilsko dejavnost, trgovino, uvoz in
izvoz, d.o.o., Gunduličeva 12, Maribor,
pod vložno št. 1/04103/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5587085
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 133
Ustanovitelj: Krajnc Aleksander, Mari-

bor, Gunduličeva 12, vstop 26. 3. 1991, vlo-
žek 4,323.108,40 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19785

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01564 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa INŠTITUT KOGOS, kom-
pleksno gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Bettetova 18, Maribor, pod vložno št.
1/01321/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5323410
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelj: Kocuvan Andrej, Maribor,

Smetanova 80, vstop 10. 1. 1990, vložek
1,555.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kocuvan Andrej, imenovan 10. 1. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ko-
cuvan Primož, imenovan 15. 5. 1994, Mari-
bor, Prešernova 11.

Dejavnost, vpisana dne 25. 1. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 652
Drugo finančno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 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; 7470 Čiš-
čenje stavb;7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniš-
kih šol.

Rg-19813

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05849 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LIK, trgovina na drobno in
debelo in turizem, d.o.o., Ulica Štravho-
vih 31, Maribor, pod vložno št. 1/04123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, zastop-

nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5500664
Sedež: Maribor, Dupleška cesta 134
Osnovni kapital: 1,586.000 SIT
Ustanovitelj: Lekić Jovo, Maribor, Ulica

Štravhovih 31, vstop 8. 5. 1990, vložek
1,586.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lekić Jovo, imenovan 8. 5. 1990, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Peklar
Albina, imenovana 16. 5. 1995, Spodnji Du-
plek, Ulica 19. septembra 1.

Rg-19959

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00540 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SABIČ, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Orožnova ulica 1,
Maribor, pod vložno št. 1/06263/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5647487
Firma: AUTO-SANEX, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AUTO-SANEX, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 27. 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; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem.

Rg-19979

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05379 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SUSVID, trgovina, servis
in gostinstvo, d.o.o., Drankovec 25, Ja-
kobski dol, pod vložno št. 1/07244/00 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.: 5702640
Osnovni kapital: 1,521.350 SIT
Ustanovitelj: Gruber Srečko, Jakobski

dol, Drankovec 25/a, vstop 10. 12. 1992,
vložek 1,521.350 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20047

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04718 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SETOIL, uvoz-izvoz, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Laznica 70, Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/08291/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5785014
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Kocutar Roman, Pekre-Lim-

buš, Laznica 70, vstop 18. 5. 1993, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-22138

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00394 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DAVA, storitveno, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ga-
silska 3, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/06469/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnika ter
uskladitev s standardno klasifikacijo s temi-
le podatki:

Matična št.: 5827256
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Planinšič Darjan, razrešen 3. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 2852

Splošna mehanična 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; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost se-
jmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-22164

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06830 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa JAROMI, storitveno in pro-
izvodno podjetje usnjenih in tekstilnih iz-
delkov ter trgovina, d.o.o., Lackova 39,
Lenart, pod vložno št. 1/03627/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5557909
Osnovni kapital: 1,612.000 SIT
Ustanoviteljica: Grajner Romana, Lenart,

Lackova 39, vstop 24. 12. 1990, vložek
1,612.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22175

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05495 z dne 19. 7. 1995 pri
subjektu vpisa K & B COM, inženiring,
svetovanje in storitve, d.o.o., Bezena 80,
Ruše, pod vložno št. 1/05451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov in dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5907713
Firma: OPTIKA KAMELEON, inženi-

ring, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMELEON, d.o.o.

Sedež: Maribor, Smetanova ulica 31
Osnovni kapital: 1,681.640 SIT
Ustanovitelj: Bedenik Gorazd, izstop

28. 12. 1994; Kramberger Jasmin, izstop
28. 12. 1994; Praunseis Sašo, Maribor, Sme-
tanova ulica 31, vstop 28. 12. 1994, vložek
1,681.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: direk-
tor Bedenik Gorazd, razrešen 28. 12. 1994;
družbenik Kramberger Jasmin, razrešen 28.
12. 1994; direktor Praunseis Sašo, imenovan
28. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Preunseis Alojz, imenovan 28. 12.
1994, Maribor, Smetanova ulica 31.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 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 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; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 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; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Družba sme opravljati v okviru nasled-
njih šifer: 6/51.18 posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov; G/52.488 trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n., razen
trgovine z orožjem in strelivom; ter K/74.14
podjetniško in poslovno svetovanje, razen
arbitraže in posredovanja pri pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-22198

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06845 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa OBBO, trgovina in promet,
d.o.o., Gosposka ulica 11, Maribor, pod
vložno št. 1/07666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5722136
Osnovni kapital: 2,197.250,60 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Borislav, Maribor,

Gosposka ulica 11, vstop 9. 2. 1993, vložek
2,197.250,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22217

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00572 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Proizvodno, storitveno, tr-
govsko podjetje, RADIUS, d.o.o., Trg Du-
šana Kvedra 4, Maribor, pod vložno št.
1/03764/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih dejavnostih in standardno klasifikacijo
s temile podatki:

Matična št.: 5491398
Firma: RADIUS, proizvodno, storitve-

no, trgovsko podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Trubarjeva ulica 7
Osnovni kapital: 2,378.000 SIT
Ustanovitelj: Radulović Petar, izstop

12. 5. 1995; Radulović Igor, Maribor, Tru-
barjeva ulica 7, vstop 12. 5. 1995, vložek
2,378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Radulović Petar, razrešen 12. 5. 1995;
direktor Radulović Igor, imenovan 12. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 5116 Posred-
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ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Družba sme v okviru dejavnosti pod ši-
fro K/74.14 opravljati podjetniško in po-
slovno svetovanje, razen arbitraže in posre-
dovanja pri pogajanjih med managerji in
delavci.

Rg-22252

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06843 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa WLM, trgovsko, storitveno
in posredniško podjetje, d.o.o., Loška 13,
Maribor, pod vložno št. 1/05009/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih dejavnostih s temile podatki:

Matična št.: 5578167
Sedež: Maribor, Pušnikova 5
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Marta, izstop 27.

12. 1994; Vombergar Simon, izstop 27. 12.
1994; Pomer Danilo, izstop 27. 12. 1994;
Magdič Karl, Maribor, Pušnikova 5, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,575.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lešnik Marta, razrešena 27. 12.
1994; direktor Magdič Karl, imenovan
27. 12. 1994; zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22276

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05516 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TAM AUTOTRADING, no-
tranja in mednarodna trgovina, d.d., Ptuj-
ska cesta 184, Maribor, pod vložno št.
1/03333/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.. 5442524
Firma: TAM TRADE, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: TAM TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Ustanovitelj: TAM MARIBOR, družba

za upravljanje in financiranje podjetij, d.d.,
Maribor, Ptujska cesta 184, vstop 19. 12.

1990, vložek 205,800.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Potisk Jelka, razrešena 31. 5. 1995,
je zastopala in predstavljala družbo kot di-
rektorica za kadrovske in pravne osebe pred
vsemi sodišči, upravnimi organi in drugimi
institucijami; direktorica Škorjanc-Marotti
Violeta, razrešena 31. 5. 1995, je zastopala
in predstavljala družbo kot direktorica fi-
nanc, ekonomike in računovodstva v vseh
zadevah finančnega in ekonomskega poslo-
vanja z omejitvijo, da sklepa pogodbe o in-
vesticijskih vlaganjih do višine 1,000.000
DEM oziroma 79,400.000 SIT; direktor
Hren Martin, razrešen 31. 5. 1995, je zasto-
pal in predstavljal družbo kot direktor trže-
nja vozil v vseh poslih nabave in prodaje
živilskih in neživilskih proizvodov, vključ-
no s sklepanjem pogodb o poslovnem sode-
lovanju, nakupu in prodaji režijskega mate-
riala, drobnega in potrošnega materiala,
opravljanju storitev, nakupu, prodaji in na-
jemu osnovnih sredstev do višine 500.000
DEM oziroma 39,700.000 SIT; direktor Pe-
nič Jože, imenovan 10. 6. 1994, Maribor,
Borcev za severno mejo 10, zastopa družbo
kot direktor razvojnega marketinga in skle-
pa pogodbe o vlaganju, pogodbe o najemu
in prodaji osnovnih sredstev do vrednosti
1,000.000 DEM oziroma 79,400.000 SIT;
direktor Babič Maksimiljan, razrešen 31. 5.
1995, je zastopal in predstavljal družbo kot
direktor nabave rezervnih delov v vseh po-
slih nabave in prodaje živilskih in neživil-
skih proizvodov, vključno s sklepanjem po-
godb o poslovnem sodelovanju, nakupu in
prodaji režijskega materiala, drobnega in po-
trošnega materiala, opravljanju storitev, na-
kupu, prodaji in najemu osnovnih sredstev
do višine 250.000 DEM oziroma 19,850.000
SIT; direktor Štic Karel, razrešen 31. 5.
1995, je zastopal in predstavljal družbo kot
direktor prodaje rezervnih delov v vseh po-
slih nabave in prodaje živilskih in neživil-
skih proizvodov, vključno s sklepanjem po-
godb o poslovnem sodelovanju, nakupu in
prodaji režijskega materiala, drobnega in po-
trošnega materiala, opravljanju storitev, na-
kupu, prodaji in najemu osnovnih sredstev
do višine 250.000 DEM oziroma 19,850.000
SIT; direktor Pintarič Viljem, razrešen 31.
5. 1995, je zastopal in predstavljal družbo
kot direktor poprodajnega marketinga v
vseh poslih nabave in prodaje živilskih in
neživilskih proizvodov, vključno s sklepa-
njem pogodb o poslovnem sodelovanju, na-
kupu in prodaji režijskega materiala, drob-
nega in potrošnega materiala, opravljanju
storitev, nakupu, prodaji in najemu osnov-
nih sredstev do višine 500.000 DEM oziro-
ma 39,700.000 SIT; direktor Oder Franc,
razrešen 31. 7. 1995, je zastopal in pred-
stavljal družbo kot pomočnik direktorja po-
prodajnega marketinga v vseh poslih naba-
ve in prodaje živilskih in neživilskih pro-
izvodov, vključno s sklepanjem pogodb o
poslovnem sodelovanju, nakupu in prodaji
režijskega materiala, drobnega in potrošne-
ga materiala, opravljanju storitev, nakupu,
prodaji in najemu osnovnih sredstev do vi-
šine 500.000 DEM oziroma 39,700.000 SIT;
direktor Pehlič Jusuf, imenovan 20. 4. 1995,
Maribor, Ribniška 4, potrebuje soglasje us-
tanovitelja za naslednje posle oziroma od-

ločitve: pridobivanje, odtujitev ali obreme-
nitev nepremičnin, če posel ni predviden že
v planskem aktu; – najemanje ali dajanje
kreditov oziroma posojil, ki presegajo 10
odstotkov osnovnega kapitala; določanje
splošnih pogojev poslovanja in notranje or-
ganizacije družbe; imenovanje delavcev s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi in
sklepanje individualnih pogodb; podeljeva-
nje pooblastil za sklepanje pravnih poslov;
prenosu kakršnihkoli družbenih pravic na
druge.

Dejavnost, vpisana 31. 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; 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, aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7482 Pakiranje.

Pod šifro G 51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov; pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanje med
managerji in delavci.

Rg-22285

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06791 z dne 26. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MIKADO, podjetje za mar-
keting, storitve in trgovino, d.o.o., Židov-
ska ulica 8, Maribor, pod vložno št.
1/06194/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5643538
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanovitelj: Grujič Marko, Maribor,

Gosposvetska cesta, vstop 24. 3. 1992, vlo-
žek 1,561.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomska propaganda.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-22237

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00031 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TBP, tovarna bovdenov in
plastike, p.o., Gradiška cesta 3, Lenart v
Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/02720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5035805
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 3430

Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2753 Litje lah-
kih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7481 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Družba sme v okviru naslednjih šifer
opravljati: K/74.12 računovodske in knjigo-
vodske dejavnosti ter davčno svetovanje, ne
sme pa opravljati revizijske dejavnosti;
K/74.14 podjetniško in poslovno svetova-
nje, razen arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci ter I/63.40
dejavnost drugih prometnih agencij, razen
dejavnosti špediterjev.

Rg-22238

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00109 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TBP, tovarna bovdenov in
plastike, p.o., Gradiška cesta 3, Lenart v
Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/02720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5035805
Firma: TBP, tovarna bovdenov in pla-

stike, d.d.
Skrajšana firma: TBP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 123,942.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vstop 14. 9. 1994, vložek 12,394.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sklad republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 14. 9. 1994, vložek,
24,788.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vstop 14. 9. 1994, vložek 12,394.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; upravičen-
ci interne razdelitve, vstopili 14. 9. 1994,
vložili po 24,788.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 14. 9. 1994, vložili po 49,578.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalamun Vinko, razrešen 15. 6. 1995;
direktor Šavli Bogdan, imenovan 14. 9.
1994, Lenart, Cankarjeva 20, zastopa druž-
bo kot direktor-član začasne uprave, brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gjerkeš Hilda,
Lužnik Slavko, Golob Andrej, Kolar Stanko
in Razlag Janez, vsi vstopili 14. 9. 1994.

Rg-18035

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3202/93 z
dne 28. 2. 1994 pod št. vložka 1/908 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Firma: CAR REM, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

Skrajšana firma: CAR REM, d.o.o.
Sedež: Hektorovičeva 14, Maribor
Osnovna vloga znaša 1,696.346 SIT.
Dejavnost: trgovina na veliko in malo z

živilskimi in neživilskimi proizvodi; pro-

izvodnja: izdelava in razrez starih železnih
konstrukcij v delavnici in na terenu; stori-
tve: zaščita železne konstrukcije doma in na
terenu, avtomehanične in kleparske, oprav-
ljanje del z gradbeno mehanizacijo; gostins-
tvo: nastanitve, prehrana in druge gostinske
usluge; transport: prevoz blaga in potnikov
v cestnem prometu, posojanje avtomobilov
brez voznika, vlečna služba; ekonomsko
svetovanje, računovodske in poslovne fi-
nančne storitve vseh tehničnih strok; proda-
ja osebnih avtomobilov in rezervnih delov;
špedicijski posli; sotware na splošno.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja s svojim celotnim premože-
njem.

Podjetje zastopa direktor Car Vladimir,
in sicer v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu brez omejitev.

Rg-18042

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03460 z
dne 1. 9. 1994 pod št. vložka 1/09255/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5856205
Firma: CARL ZEISS, trgovina optič-

nih izdelkov in pripomočkov, d.o.o.
Skrajšana firma: CARL ZEISS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Dušanova 3
Osnovni kapital: 1,582.450 SIT
Ustanovitelj: CARL ZEISS, G.m.b.h.,

Dunaj, Rooseveltplatz 2, vstop 31. 5. 1994,
vložek 1,582.450 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hoffert dr. Klaus, Dunaj, Wilhemi-
nenstrasse 159, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot glavni direktor, ter direktorici Prah
Sonja, Maribor, Dušanova 3 in Koletnik
Ivanka, Maribor, Dušanova 3, ki zastopata
družbo z omejitvijo, da sklepata pravne po-
sle nad vrednostjo 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti samo s soglasjem glavnega
direktorja – imenovani 31. 5. 1994.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi; uvoz in
izvoz neživilskih proizvodov; konsignacij-
ska prodaja; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev.

Rg-18043

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03229 z
dne 1. 9. 1994 pod št. vložka 1/08991/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
podružnico zaradi prenehanja po sklepu us-
tanovitelja s temile podatki:

Firma: CARL ZEISS, Österreichische
Zeitschriften Zeitungs- und Zeitschriften
Verlags Gesellschaft G.m.b.H., 1090 Wien

Skrajšana firma: Podružnica “Carl
Zeiss G.m.b.H.”

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Dušanova 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Carl Zeiss G.m.b.H, 1090

Wien, Avstrija, Rooseveltplatz 2, izstop 18.
5. 1994. Pooblastilo za zastopanje je prene-
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halo Koletnik Ivanki, ki je bila razrešena
18. 5. 1994.

Rg-18046

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00715 z dne 14. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa CATV MIKLAVŽ, podjetje za
vzdrževanje, izgradnjo, razvoj in projek-
tiranje kabelskega sistema Miklavž, d.o.o.,
sedež: Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem
polju, pod vložno št. 1/09425/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5884454
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pelko Ivan, razrešen 9. 6. 1995; di-
rektor Centrih Ernest, Miklavž na Dravskem
polju, Ekartova 32/b, imenovan 10. 6. 1995,
zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-18054

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06198 z dne 28. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CRAFT STUDIO, podjetje
za avdiovizualne storitve in trgovino,
d.o.o., sedež: Ulica Pohorskega bataljona
14, Maribor, pod vložno št. 1/07127/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in de-
javnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5694345
Osnovni kapital: 1,640.500 SIT
Ustanovitelji: Frangež Dragan, vstop

26. 3. 1992, vložek 721.820 SIT, in Slana
Marjeta, vstop 6. 7. 1994, vložek 196.860
SIT, oba iz Maribora, Gosposvetska 39, ter
Slana Franci, Maribor, Goriška ulica 2,
vstop 6. 7. 1994, vložek 721.820 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Rg-18056

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05063 z dne 5. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09489/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št.: 5883270
Firma: CENTER ZA INTERDISCI-

PLINARNE IN MULTIDISCIPLINAR-
NE RAZISKAVE IN ŠTUDIJE UNIVER-
ZE V MARIBORU

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Krekova ulica 2
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanoviteljica: Univerza v Mariboru,

Maribor, Krekova ulica 2, vstop 18. 10.
1994, vložek 400.000 SIT, odgovornost: os-
talo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klojčnik Tomaž, Maribor, Malečnik
2, imenovan 18. 10. 1994, zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1995: 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike.

Rg-18057

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05894 z dne 10. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09425/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884454
Firma: CATV MIKLAVŽ, podjetje za

vzdrževanje, izgradnjo, razvoj in projek-
tiranje kabelskega sistema Miklavž, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6

Osnovni kapital: 1,822.600 SIT
Ustanoviteljica: Krajevna skupnost Mi-

klavž, Miklavž na Dravskem polju, Nad iz-
viri 6, vstop 22. 12. 1994, vložek 1,822.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Izlakar Rafko, Miklavž na Dravskem
polju, Ulica Svobode 68, imenovan 22. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: vzdrževanje in upravljanje
kabelskega sistema; projektiranje, širjenje
in razvoj kabelskega sistema; lastna pro-
dukcija kulturnih, izobraževalnih in razve-
drilnih vsebin kabelskega sistema; montaža
opreme za predvajanje zvoka.

Rg-18060

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05027 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CHAMPIGNON, podjetje
za vzgojo in predelavo gob, d.o.o., sedež:
Pohorska cesta 15, Hoče, pod vložno št.
1/03481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5466083
Skrajšana firma: CHAMPIGNON,

d.o.o.

Sedež: Hoče, Flisova 47
Osnovni kapital: 1,610.000 SIT
Ustanovitelji: Cimerlajt Borislav, vložil

1,608.500 SIT, in Cimerlajt Jelka, vložila
500 SIT, oba iz Hoč, Flisova 47, ter Pleme-
nitaš Bronislav, Maribor, Gospejna 16, in
Frangež Marijan, Hoče, Flisova 26, vložila
po 500 SIT – vstopili 26. 12. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Štiglic Božo, iz-
stopil 13. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marjan Frangež, imenovan 26. 12. 1990,
zastopa družbo posamično, brez omejitev;
družbenik Plemenitaš Bronislav, razrešen
13. 12. 1994; direktor Cimerlajt Borislav,
imenovan 13. 12. 1994, zastopa družbo po-
samično, brez omejitev.

Dosedanja dejavnost se dopolni z: eko-
nomskimi, organizacijskimi in računalniš-
kimi storitvami.

Dejavnost se odslej glasi: vzgoja in pri-
delava gob ter surovin, potrebnih za vzgojo
gob; predelava gob in surovin; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; gostinske in turistične stori-
tve; trgovske storitve: zastopništvo, organi-
zacija, posredništvo, storitve; tehniški, teh-
nološki in finančni inženiring; raziskovanje
in razvijanje novih proizvodov, programov
in tehnologij; dejavnosti pri opravljanju zu-
nanjetrgovinskega prometa; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvo-
dov; konsignacija; kooperacija; špedicija;
ekonomske, organizacijske in računalniške
storitve.

Rg-10862

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04229 z
dne 30. 11. 1994 pri subjektu vpisa RAUŠL,
transportno, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/07416/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti
in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5709717
Firma: CORUNDUM RUŠE, proizvod-

nja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CORUNDUM RUŠE,

d.o.o.
Sedež: Selnica ob Dravi, Selnica b.p.
Ustanovitelji: Raušl Magda in Raušl Da-

nilo, izstopila 1. 9. 1994; Tovarna dušika
Ruše – nekovine, podjetje za proizvodnjo
nekovin, d.o.o., Ruše, Tovarniška cesta 51,
vstop 1. 9. 1994, vložek 100.998 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Raušl Magda in družbenik Raušl
Danilo, razrešena 1. 9. 1994; direktor Košat
Benjamin, Ruše, Falska cesta 42, imenovan
1. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se v celoti spremeni in
se odslej glasi: predelava nekovinskih rud-
nin v umetne abrazivne materiale, plemeni-
te ognjeodporne materiale ter sintetične me-
talurške žlindre; proizvodnja ognjevzdržnih
malt, betonov…; urejevanje in nadzor pri
vgraditvi ognjeodpornih materialov; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi ter mešanim blagom; tr-
govina na debelo in drobno v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi proizvodi ter me-
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šanim blagom; trgovinske storitve: agencij-
ske storitve, posredniške storitve, zastop-
niške storitve, storitve odpravljanja in do-
stavljanja blaga, storitve ekonomske propa-
gande in reklame, sejemske storitve in pri-
rejanje razstav; organiziranje in izvajanje
kataloške in akviziterske prodaje živilskih,
neživilskih proizvodov in mešanega blaga
ter prodaja le-teh na trgih in sejmih; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; izobraževanje kadrov za strokovno iz-
popolnjevanje tehnoloških in drugih opra-
vil; raziskovanje trga (marketing) doma in v
tujini; zastopanje domačih in tujih firm v
prometu blaga in storitev; posredovanje v
prometu blaga in storitev; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev doma in v tujini; prevoz blaga v
cestnem prometu; prevoz blaga in oseb v
mednarodnem cestnem prometu; storitve no-
tranje špedicije; storitve mednarodne špedi-
cije; neomenjene storitve na področju pro-
meta; organiziranje in izvajanje kooperacij-
skih poslov doma in v tujini; pridobivanje
in odstopanje pravic industrijske lastnine
ter znanja in izkušenj (know-how).

Rg-18067

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00928 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa COLBEX, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., sedež: Zolajeva 9, Mari-
bor, pod vložno št. 1/07138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5685486
Osnovni kapital: 28,282.290 SIT
Ustanovitelj: Kolbl Jože, Maribor, Ulica

Robeta Kukovca 29, vstop 1. 10. 1992, vlo-
žek 28,282.290 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18070

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05232 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa CONFIN, računovodski in
finančni inženiring, d.o.o., sedež: Kose-
skega 34, Maribor, pod vložno št.
1/08658/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5782961
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Kljun Zdenka, Maribor,

Koseskega 34, vstop 18. 6. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18072

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05045 z dne 7. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CHEMSTER, družba za in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
sedež: Ulica Kirbiševih 93, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/05071/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in družbenikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5583209
Osnovni kapital: 1,519.740 SIT
Ustanovitelji: Stergulec Jože, Maribor,

Borova vas 27, vstop 18. 3. 1992, vložek

744.870 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Blaz Maja, izstop 13. 7. 1994; Vidovič Fe-
liks, Miklavž na Dravskem polju, Ulica Kir-
biševih 93, vstop 14. 7. 1994, vložek
774.870 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18073

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03681 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CIPROŠ, trgovina, grad-
beništvo, gozdarstvo, poslovne storitve,
sedež: Lobnica 18, Ruše, pod vložno št.
1/01332/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5331951
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Ferdinand, vstopil

30. 12. 1989, in Kolar Vlasta, vstopila 23. 3.
1994, oba iz Ruš, Lobnica 18, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Kolar Ferdinand in Kolar Vlasta, ime-
novana 31. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-18076

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04549 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa CALM, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež:
Potrčeva 12, Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/08733/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in zastopnikov ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5803543
Osnovni kapital: 1,620.859 SIT
Ustanovitelja: Fajs Mirica, izstop 17. 10.

1994; Zver Dušan, Beltinci, Panonska 2/c,
vstop 17. 10. 1994, vložek 1,620.859 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fajs Mirica, razrešena 17. 10.
1994; direktor Zver Dušan, imenovan
17. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18078

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/005224 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa CEVKO, podjetje za oprav-
ljanje inštalacijskih in krovsko-klepar-
skih del, d.o.o., sedež: Vrhovdolska pot 6,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/02290/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5442745
Osnovni kapital: 1,647.000 SIT
Ustanovitelja: Petrič Alenka, vložek

842.000 SIT, in Petrič Ivan, vložek 805.000
SIT, oba iz Peker-Limbuša, Vrhovdolska pot
6, vstopila 29. 5. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Petrič Alenka, imenovana 29. 5. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Pe-
trič Ivan, imenovan 28. 12. 1994.

Rg-18079

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04758 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa COSTA, podjetje za trgo-
vino in storitve, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež:
Jurčičeva ulica 5, Maribor, pod vložno št.
1/04296/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5518261
Osnovni kapital: 2,770.000 SIT
Ustanovitelj: Konstantinovič Nenad, Ma-

ribor, Jurčičeva 5, vstop 25. 9. 1991, vložek
2,770.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18082

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06330 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FEROMAR, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Prešer-
nova 1, Maribor, pod vložno št. 1/03892/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5513154
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-

men 40/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rožman Zdenko, Selnica

ob Dravi, Spodnji Slemen 40/a, vstop 18. 4.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rožman Feliks, izstop 12. 12.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rožman Feliks, razrešen 12. 12. 1994;
direktor Rožman Zdenko, imenovan 12. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
ristka Benko Martina, Maribor, Ribniška uli-
ca 7, imenovana 12. 12. 1994.

Rg-18084

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02971 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa FIRA,
podjetje za vodenje računovodstva, trgo-
vino, servis in zastopstva, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/06622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5852609
Osnovni kapital: 1,594.322 SIT
Ustanovitelji: Kamenšak Antonija in Ka-

menšak Janez, izstopila 28. 5. 1994; Valand
Ludvik, Lenart, Trg osvoboditve 16, vstopil
28. 5. 1994, vložil 1,594.322 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kamenšak Janez, razrešen 28. 5.
1994; direktor Valand Ludvik, imenovan 28.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjim: viso-
ka gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja:
gradnja prometnih objektov, hidrogradbe-
nih objektov, rudarskih objektov in drugih
objektov nizke gradnje; industrijska in za-
ključna dela v gradbeništvu: napeljava in
popravila gradbenih instalacij, zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; kovinsko prede-
lovalna dejavnost: proizvodnja in montaža
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kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij ter
opreme, proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov; proizvodnja
kamna in gramoza ter peska; prevoz blaga
in oseb v mednarodnem cestnem prometu;
mednarodna špedicija.

Dejavnost odslej glasi: storitve: ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve,
računovodske in finančne storitve, servisne
storitve kmetijskih strojev in motornih vo-
zil, zastopanje v prometu blaga in storitev;
trgovina: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; sveto-
vanje in posredništvo na področju financ,
trgovine in servisa; visoka gradnja; nizka
gradnja in hidrogradnja: gradnja prometnih
objektov, hidrogradbenih objektov, rudar-
skih objektov in drugih objektov nizke grad-
nje, zaključna obrtna dela v gradbeništvu;
kovinsko predelovalna dejavnost: proizvod-
nja in montaža kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij ter opreme, proizvodnja blaga
za široko porabo in drugih kovinskih izdel-
kov; proizvodnja kamna, gramoza in peska;
prevoz blaga in oseb v mednarodnem cest-
nem prometu; mednarodna špedicija; indu-
strijska zaključna dela v gradbeništvu: na-
peljava in popravila gradbenih inštalacij, za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu.

Rg-18093

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02846 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa FITTO, trgovski in stori-
tveni center, d.o.o., sedež: Mariborska 3,
Lenart, pod vložno št. 1/04674/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in družbenikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5559235
Osnovni kapital: 1,543.936 SIT
Ustanovitelji: Lečnik Darinka, Pekre-

Limbuš, Ob Blažovnici 58, vstopila 15. 10.
1991, vložila 1,543.936 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pavlič Diana, Cotelj Stane in
Simič Bogdan, izstopili 19. 5. 1994.

Rg-18095

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01802 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FAMAR, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Hrovatova
ulica 3, Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/07521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5712190
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Varga Tomaž, Kamnica, Pri

šoli 41, vstop 20. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18097

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02546 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FINANZ LEASING, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Svetozarevska ulica 10, Maribor, pod
vložno št. 1/07599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in družbenikov ter uskladitev

vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5713722
Sedež: Maribor, Partizanska cesta

28-30
Osnovni kapital: 21,760.000 SIT
Ustanovitelji: Peinhaupt Wolfgang,

Graz, Avstrija, Brauhausstr. 56, vložek
7,180.000 SIT, Jezernik Ida, Maribor, Ruš-
ka 11, vložek 1,088.000 SIT, in Šifrer Go-
razd, Maribor, Kmetijska 3/a, vložek
1,088.000 SIT, vstopili 23. 11. 1992, ter
Šivec Peter, Ljubljana, Palmejeva 10, vlo-
žek 2,176.000 SIT, Pajkanovič Dragan,
Ljubljana, Derčeva 10, vložek 2,176.000
SIT, Slabanja Ferdinand, Ljubljana, Lunač-
kova 6, vložek 2,176.000 SIT, Koniček Mar-
jan, Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, vložek
1,088.000 SIT, Stradner Mihael, St. Geor-
gen, Avstrija, Mitterlabil 488, vložek
1,088.000 SIT, Galič Stanko, Ljubljana, Bla-
žičeva 7, vložek 1,088.000 SIT, Cirej Irena,
Ljubljana, Levstikova 5, vložek 1,088.000
SIT, Štrkalj Zdravko, Koper, Kovačičeva
ulica 16, vložek 1,088.000 SIT, in Žerak
Tatjana, Maribor, Kletarska 10, vložek
435.200 SIT, vstopili 3. 1. 1994 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-18102

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03551 z
dne 18. 11. 1994 pri subjektu vpisa FRANZ
KRAINER, meso in mesni izdelki, d.o.o.,
pod vložno št. 1/08322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5772834
Sedež: Rače, Grajski trg 5.

Rg-18104

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06166 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa FRIGO-MAT, trgovsko sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Ruške čete
3, Ruše, pod vložno št. 1/05767/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5617219
Osnovni kapital: 1,514.126,10 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Štefka, vložek

530.813,06 SIT, in Kukovec Erik, vložek
983.313,06 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-18105

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00124 z dne 22. 6. 1995 pod
št. vložka 1/02832/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi postop-
ka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: FINEX, podjetje za ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Zgornja Polskava, Pohorskega

bataljona 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Jamnik Silva, izstopila

22. 5. 1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Jamnik Silvi, ki je bila razrešena
22. 5. 1995.

Rg-18110

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05019 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa FILAMENT, trgovina na
veliko in drobno, d.o.o., sedež: Ulica bra-
tov Greif 36, Maribor, pod vložno št.
1/04340/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5528437
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škof Franc, Maribor, Ulica

bratov Greif 36, vstop 16. 5. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18112

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02828 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa FEGTRA, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Ruska 13, Maribor, pod vložno št.
1/08207/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773784
Osnovni kapital: 1,552.173 SIT
Ustanovitelja: Feguš Tomaž, Maribor,

Ruska ulica 13, in Trajkovič Zoran, Mari-
bor, Koroška 39, vstopila 13. 4. 1993, vloži-
la po 776.086,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-18114

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05641 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa F.A. MAIK, transport, or-
ganizacija, frizerstvo, izvoz-uvoz, d.o.o.,
sedež: Zgornja Voličina 75/b, Voličina,
pod vložno št. 1/06139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5664969
Osnovni kapital: 2,040.500 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Marjan, Voličina,

Zgornja Voličina 75/b, vstop 27. 7. l992,
vložek 2,040.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18115

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00743 z
dne 7. 11. 1994 pri subjektu vpisa
FAGROS, trgovsko in storitveno podjet-
je, d.o.o., pod vložno št. 1/06514/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5658497
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fijauž Anton, Kamnica,

Obrobna 23, Fijauž Anton, ml., Kamnica, Bre-
sterniška 131, in Fijauž Marjan, Kamnica,
Obrobna 23, vstopili 21. 9. 1992, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-18116

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00654 z
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dne 31. 5. 1994 pod št. vložka 1/06760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5675421
Firma: FINDEX, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINDEX, d.o.o.
Sedež: Maribor, Partizanska c. 3-5
Osnovni kapital: 1,605.500 SIT
Ustanovitelja: Škoberne Darjan, Mari-

bor, Kardeljeva 68, in Razboršek Nada, Mi-
klavž, Ptujska c. 347, vstopila 8. 9. 1992,
vložila po 802.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-18121

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00544 z
dne 17. 6. 1994 pod št. vložka 1/02864/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovne vloge in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5420938
Firma: FEKU, storitveno, trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FEKU, d.o.o.
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferlan Alojz, Maribor,

Malgajeva 15, vstop 18. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja specialnih stekel; pro-
izvodnja kovinskih in nekovinskih, steklenih
in lesnih izdelkov; fotokopiranje; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvo-
di; izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov.

Rg-18122

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04746 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FLORA, export-import,
d.o.o., sedež: Leningrajska cesta 26, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5531551
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Lorber Franc, Maribor, Gosposvetska
3, in direktor Vučkovič Milan, Maribor, Le-
ningrajska 26, ki zastopa družbo brez ome-
jitev – imenovana 24. 11. 1994.

Rg-18125

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04638 z dne 14. 5. 1995 pri
subjektu vpisa FINEA-AUDITOR, podjet-
je za revizijo in svetovanje, d.o.o., sedež:
Krekova ulica 17, Maribor, pod vložno št.
1/03922/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5493994
Firma: FINEA CONSULTING, druž-

ba za svetovanje in raziskovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINEA CONSULT-

ING, d.o.o.
Sedež: Maribor, Kraljeviča Marka 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Finea, podjetje za gospo-

darsko svetovanje, d.o.o., Maribor, Vita
Kraigherja 10, vložilo 600.000 SIT, in Bo-

rec Miklavž, Maribor, Koroška cesta 118,
vložil 300.000 SIT, vstopila 25. 2. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata; Jezernik Lidi-
ja, izstopila 14. 11. 1994; Dubrovski Drago,
Zreče, Cesta na Roglo 11/g, vstopil 14. 11.
1994, vložil 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Borec Miklavž in direktor Dubrovski
Drago, imenovana 14. 11. 1994, zastopata
podjetje brez omejitev.

Družba odslej opravlja naslednje de-
javnosti: svetovalne storitve na področju
prometa blaga in storitev; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; mar-
ketinške storitve; storitve analize in razi-
skave trga; raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; vrednotenje družb
in drugih pravnih oseb; finančne storitve;
zastopanje in posredovanje v prometu bla-
ga in storitev.

Rg-18128

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01136 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa FIRAS,
export-import, podjetje za finančne, ra-
čunovodske, poslovne, turistične storitve
in trgovino, d.o.o., pod vložno št.
1/02803/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5410509
Osnovni kapital: 1,501.461,20 SIT
Ustanoviteljica: Jerenec Zdenka, Mari-

bor, Ul. Proletarskih brigad 77, vstop 14. 9.
1990, vložek 1,501.461,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-18129

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01904 z
dne 3. 8. 1994 pri subjektu vpisa FABIA,
podjetje za trgovino na debelo in drobno,
d.o.o., pod vložno št. 1/03361/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža firme in osnovne vloge s temile podat-
ki:

Matična št.: 5496268
Sedež: Maribor, Mlinska 28
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Korez Bizjak Ljudmila,

Maribor, Lesjakova 49, vstop 4. 12. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18134

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02379 z dne 24. 1. 1995 pri
subjektu vpisa FLORA, export-import,
d.o.o., sedež: Leningrajska cesta 26, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5531551
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Lorber Franc, Maribor,

Gosposvetska 3, vložek 15.480 SIT, in Vuč-
kovič Milan, Maribor, Leningrajska cesta
26, vložek 1,532.520 SIT, vstopila 22. 10.
1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18136

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00622 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa FASADER, podjetje za
opravljanje zaključnih del v gradbeniš-
tvu, d.o.o., pod vložno št. 1/07585/00 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.: 5713587
Osnovni kapital: 1,504.129,90 SIT
Ustanovitelj: Kreitner Danilo, Starše, Tr-

niče 27/a, vstop 2. 11. 1992, vložek
1,504.129,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18138

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03378 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FININVEST, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Miklavška 36, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08085/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5752337
Osnovni kapital: 1,507.690 SIT
Ustanoviteljica: Mernik Romana, Mari-

bor, Miklavška 36, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,507.690 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mernik Sašo, Maribor, Miklavška 36,
imenovan 8. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Mernik Romana, ime-
novana 1. 6. 1994.

Rg-18140

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03003 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FOR, trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., sedež: Streliška 71/a,
Maribor, pod vložno št. 1/02344/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5849969
Firma: FOR, trgovina in storitve, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica heroja Tomšiča 3
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelji: Mulec Wolf Olga-Daria,

Zorko Daria in Misja-Lakožič Majda, izsto-
pile 9. 5. 1994; Klemenčič Borislav, Mari-
bor, Razlagova 3, vstopil 9. 5. 1994, vložil
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mulec Wolf Olga-Daria, razreše-
na 10. 5. 1994; direktor Klemenčič Bori-
slav, imenovan 9. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina na debelo in na drobno z
neživilskimi izdelki; trgovinske storitve: za-
stopniške, agencijske, posredniške, komi-
sijske, storitve blagovnih borz; svetovalni
inženiring na področju gozdarstva in lesars-
tva; cenitve na področju gozdarstva in le-
sarstva.

Naslednje dejavnosti se brišejo: izdelo-
vanje kozmetičnih preparatov; trgovina na
debelo in na drobno v tranzitu po naslednjih
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trgovinskih strokah: parfumerijsko in koz-
metično blago, drogerijsko blago; storitve
posredovanja in zastopanja v trgovini na
debelo in na drobno po naslednjih trgovin-
skih strokah: parfumerijsko in kozmetično
blago, drogerijsko blago.

Rg-18143

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03157 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa FAIRTRADE, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Splavarski prehod 6, Maribor, pod
vložno št. 1/02925/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5417015
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Keček Milan in Keček Re-

nata, oba iz Maribora, Splavarski prehod 6,
vstopila 16. 10. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18145

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04956 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa FT, engineering, proizvod-
nja, storitve in posredovanje, d.o.o., se-
dež: Jamova 3, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/04090/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615518
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelj: Tomazini Franci, Sloven-

ska Bistrica, Jamova 3, vstop 7. 3. 1991,
vložek 1,521.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18147

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 572/94 z dne
18. 5. 1994 pod št. vložka 1/4994/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
s temile podadki:

Firma: ČRANS, Trgovsko, proizvodno
in storitveno podjetje, d.o.o

Skrajšana firma: ČRANS, d.o.o.
Sedež: Šentilj, Šentilj 106/b
Sprememba osnovne vloge: opravi se do-

kapitalizacija osnovne vloge družbe v višini
2,017.000 SIT. Spremeni se osnovna glav-
nica družbe s sedanjih 8.000 SIT na
2,025.000 SIT.

Rg-18167

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03674 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TRI-ING, podjetje za inže-
niring, storitve in trgovino, d.o.o., sedež:
Kamniška 2, Maribor, pod vložno št.
1/05387/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov in zastopnikov ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5596840
Firma: TRI-ING, podjetje za računal-

niški inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,521.200 SIT
Ustanovitelja: Volarič Jožef, Maribor,

Kamniška 2, vstopil 7. 4. 1992, in Pinterič

Simona, Maribor, Gregorčičeva ulica 22,
vstopila 23. 5. 1994, vložila po 760.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Volarič Jožef, imenovan 7. 4. 1992, in
direktorica Pinterič Simona, imenovana
23. 5. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-18170

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02243 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TERMIX, tehnologija, in-
dustrijska montaža, remont, export-im-
port, d.o.o., sedež: Kidričeva 112, Miklavž
na Dravskem polju, pod vložno št.
1/04187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5502454
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miljevič Dragan, Maribor,

Levstikova 13, vstop 8. 7. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Miljevič Dragan, imenovan 8. 7. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Kranjc Elizabeta, Maribor, Levstikova 13,
imenovana 13. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudar-
skih in gradbenih strojev; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 3511
Gradnja in popravila ladij; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov.

Rg-18356

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00467 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOL-MONTAL, podjet-
je za projektiranje, izdelavo in montažo,
d.o.o., sedež: Partizanska 38, Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/03759/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5479355
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Gorčenko Alojz, razrešen 31. 12.
1994; direktor Žerjav Janko, Maribor, Ker-
snikova 9, imenovan 23. 2. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim

delom ali obremenitvijo, prevzemanja jam-
stev ter po naravi slične druge posle sklene
le na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja. Organ upravlja-
nja ustanovitelja lahko s posebnim skle-
pom veže sklenitev posameznih vrst po-
slov na svoje predhodno soglasje; proku-
rist Brodnjak Davorin, Maribor, Terčeva
41, imenovan 23. 2. 1995.

Rg-18361

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06587 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DRAVA, export-import,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 65,
Maribor, pod vložno št. 1/04067/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in zastop-
nikov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5513588
Osnovni kapital: 1,567.687 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Franc, Perica pri

Mariboru, Vosek 30, in Vohar Benjamin,
Maribor, Meljski dol 13, vstopila 30. 5.
1991, vložila po 783.843,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Latinovič Svetislav,
izstopil 18. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Latinovič Svetislav, razrešen 18. 11.
1994; direktorica Vohar Viktorija, Maribor,
Meljski dol 13, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Vohar Benjamin, imeno-
vana 18. 11. 1994.

Rg-18363

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06162 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SRCE IN OŽILJE, kardio-
loško svetovanje, d.o.o., sedež: Slovenska
ulica 38/IV, Maribor, pod vložno št.
1/04345/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5889367
Osnovni kapital: 1,522.494,10 SIT
Ustanovitelj: Gulič Franjo, Maribor, Slo-

venska ulica 38/V, vstop 21. 1. 1991, vlo-
žek 1,522.494,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18365

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00350 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNO-POD, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, zastopanje, uvoz
in izvoz, d.o.o., sedež: Mejna ulica 46, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03043/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455880
Firma: TEHNO-POD, podjetje za tr-

govino, zastopstvo, uvoz, izvoz in pro-
izvodnjo, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelji: Podgoršek Stanislav, vlo-

žil 1,403.500 SIT, in Podgoršek Štefanija,
vložila 102.500 SIT, vstopila 29. 10. 1990,
ter Podgoršek Helena, vložila 100.000 SIT,
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vstopila 31. 3. 1995, vsi iz Maribora, Mejna
ulica 46, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Podgoršek Stanislav, imenovan 29. 10.
1990 in direktorica Podgoršek Helena, ime-
novana 31. 3. 1995 – zastopata družbo po-
samično brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi 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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 71402 Dejavnost videotek;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje:

Rg-18368

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00517 z dne 13. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LOGING, logistika-inženi-
ring, d.o.o., sedež: Reberškova ulica 13,
Maribor, pod vložno št. 1/09087/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5835135
Ustanovitelja: Redjko Špela, Maribor,

Reberškova ulica 13, vstop 25. 11. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Lenz Alfonz, izstop 8. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440 Ekonom-

ska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba sme v okviru naslednjih šifer
opravljati: – G/52.488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
razen z orožjem in strelivom; – K/74.14
Podjetniško in poslovno svetovanje, razen
posredovanje pri pogajanjih med managerji
in delavci.

Rg-18370

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00620 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXPO BIRO, podjetje za
izgradnjo športnih in drugih objektov, po-
sredovanje, zastopanje in za organizacijo
in opremljanje vseh vrst prireditev, d.o.o.,
sedež: Geršakova 20, Maribor, pod vlož-
no št. 1/02610/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in us-
kladitev vpisa s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5396450
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1995: 1740 Pro-

izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije, 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7123 Daja-
nje zračnih plovil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9251
Obratovanje športnih objektov.

Rg-18371

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05646 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EVA DELTA TRADING,
uvozno in izvozno trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Leona Zalaznika 32, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627753
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljici: Verzel Dragica in Ver-

zel Tatjana, obe iz Maribora, Leona Zalaz-
nika 32, vstopili 11. 10. 1994, vložili po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Verzel Tatjana, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Verzel Dragica,
imenovani 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
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;
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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 01131 Vinogradništvo; 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-18381

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 251/94 z dne
28. 2. 1994 pod št. vložka 1/8703/00 vpisa-
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lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:

Spremenita se firma in sedež podjetja in
se odslej glasita: EUROTIP, proizvodnja,
trgovina, prometne in druge storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: EUROTIP, d.o.o.
Sedež: Maribor, Koroška c. 65
Spremenijo se družbeniki, in sicer sta

družbenika odslej: Danilo Šalamon, roj.
10. 1. 1956, stanujoč Koroška c. 65, Mari-
bor, in Branko Grča, roj. 2. 12. 1951, stanu-
joč Kovača vas 6, Slovenska Bistrica.

Dejavnost družbe se glasi: proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala:
proizvodnja orodja, proizvodnja kovinske
embalaže, proizvodnja drugega kovinskega
reprodukcijskega materiala, proizvodnja ko-
vinskih, stavbnih in drugih konstrukci; iz-
delava raznovrstnih kovinskih izdelkov, ser-
visiranje in montaža strojev, naprav in opre-
me iz proizvodnega programa, inženiring in
tehnično svetovanje doma in v tujini; sveto-
valni inženiring pri gradnji kompletnih gos-
podarskih, gradbenih in drugih objektov, iz-
vajalski inženiring – organizacija, posredo-
vanje in izvajanje investicijskega inženirin-
ga gospodarskih in gradbenih objektov s
področij: energetike, transporta in prometa,
procesnih tehnologij, skladiščenja plinov,
tekočin in trdnih snovi, varstva okolja, pre-
hrambene industrije, farmacevtske industri-
je, nosilnih jeklenih konstrukcij in mostov,
rudarstva in metalurgije, projektiranje in so-
rodne tehnične storitve, svetovanje, izdela-
va ter izvajanje predinvesticijskih in inve-
sticijskih programov in elaboratov iz dejav-
nosti družbe, izdelava investicijske in druge
tehnične in projektne dokumentacije s po-
dročij dejavnosti družbe doma in v tujini,
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve doma in v tujini, projektiranje, pro-
izvodnja, montaža, remont, servisiranje in
vzdrževanje strojev in naprav doma in v
tujini, pridobivanje in odstopanje pravic in-
dustrijske lastnine doma in v tujini, računal-
niški inženiring, trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi proizvodi in mešanim bla-
gom, trgovinske storitve: agencijske stori-
tve, posredniške storitve, zastopniške
storitve, storitve odpravljanja in dostavlja-
nja blaga, storitve ekonomske propagande
in reklame, sejemske storitve in prirejanje
razstav, organiziranje in izvajanje kataloške
in akviziterske prodaje živilskih, neživilskih
proizvodov in mešanega blaga ter prodaja
le-teh na trgih in sejmih, organiziranje in
izvajanje konsignacijske prodaje, razisko-
vanje trga (marketing) doma in v tujini, za-
stopanje domačih in tujih firm v prometu
blaga in storitev, komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev doma in v tujini, prevoz blaga v cestnem
prometu doma in v tujini, neomenjene stori-
tve na področju prometa, dejavnost drugih
prometnih agencij; odprema tovora, organi-
zacija in izvedba transportnih poslov po
kopnem, vodi in zraku, sprejemanje zbirnih
kosovnih pošiljk (tudi z zbiranjem blaga in
razvrščanjem pošiljk), izdajanje in posredo-
vanje transportnih dokumentov in tovornih
listov, organizacija zbirnih pošiljk po želez-
nici, cestah, zraku in morju (tudi z zbira-

njem in razdeljevanjem blaga), dejavnost
špediterjev, opravljanje drugih dejavnosti
pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje,
sortiranje, tehtanje; organiziranje in izvaja-
nje kooperacijskih poslov doma in v tujini.

Spremeni se dosedanje pooblastilo za
predstavljanje in zastopanje družbe direk-
torju Lehpamer Johannu. Pooblastilo na no-
vo glasi: družbo predstavljata in zastopata
direktor podjetja Danilo Šalamon in proku-
rist Branko Grča posamično in brez omeji-
tev.

Rg-18386

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 573/94 z dne
18. 5. 1994 pod št. vložka 1/4455/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
s temile podatki:

Firma: ERENTA, Podjetje za knjigo-
vodske in poslovno tehnične usluge, d.o.o.

Skrajšana firma: ERENTA, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ruska ul. 15/III
Sprememba oseb, pooblaščenih za za-

stopanje: na novo se pooblastita za zastopa-
nje družbe Klemenčič Andrej, prokurist, z
omejitvijo, da ne sme sklepati pogodb brez
soglasja direktorja, EMŠO: 1310949500336,
in Kovačevič Igor, prokurist, z omejitvijo,
da ne sme sklepati pogodb brez soglasja
direktorja, EMŠO: 1712965500417.

Sprememba osnovne vloge: opravi se do-
kapitalizacija osnovne vloge v višini
1,403.237 SIT. Spremeni se osnovna glav-
nica s sedanjih 100.393 SIT na 1,503.603
SIT.

Rg-18393

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00511 z dne 16. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09524/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901383
Firma: ELEKTROWATT, podjetje za

trgovsko in storitveno dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTROWATT,

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

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Ipavčeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žurman Gorazd, Maribor,

Fankolovska 21, in Gaube Boris, Pekre-
Limbuš, Ipavčeva ulica 8, vstopila 13. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žurman Gorazd, imenovan 13. 5.
1995, zastopa družbo z omejitvijo, da sme
sklepati pravne posle nad zneskom 100.000
SIT na podlagi sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1995: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-18398

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05471 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EUROVABO, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Kraigherjeva 19/a,
Lenart, pod vložno št. 1/07663/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5724848
Osnovni kapital: 1,824.436 SIT
Ustanoviteljica: Dungov Vanja, Maribor,

Ulica Kneza Koclja 26, vstop 20. 10. 1994,
vložek 1,824.436 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18427

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 2713/93 z
dne 29. 7. 1994 v reg. vl. 1/3492/00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo ELDIS,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Maribor, Titova 44:

1) pristopitev družbenika Franca Rojka,
Maribor, Ulica heroja Vojka 2b, in izstopi-
tev družbenika Franja Sedovnika, Maribor,
Wilsonova 25;

2) razširitev dejavnosti na: neomenjene
storitve na področju prometa: posredništvo,
komisijski posli na področju blaga in pro-
meta, posredovanje pri nakupu in prodaji
nepremičin, leasing, menjalniški posli, na-
kup in prodaja rabljenega blaga, prodaja bla-
ga iz konsignacijskih skladišč; ter

3) izbrisalo dosedanjega direktorja Fra-
nja Sedovnika v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu in vpisalo na novo Mileno
Rojko, ki zastopa družbo odslej kot direkto-
rica v notranjem in zunanjetrgovinskem pro-
metu, brez omejitev.

Rg-18440

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05020 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EUCOM BIRO, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Trčova 10, Maribor, pod
vložno št. 1/05294/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5857201
Osnovni kapital: 1,519.467,50 SIT
Ustanovitelja: Pavlin Zlatko, vstopil

18. 2. 1992 in Pavlin Vesna, vstopila 2. 11.
1994, oba iz Maribora, Trčova 10, vložila
po 759.733,75 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-18442

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05267 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EMPIR, podjetje za trgovi-
no, d.o.o., sedež: Borova vas 24, Maribor,
pod vložno št. 1/03200/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5444039
Sedež: Maribor, Kettejeva 14
Osnovni kapital: 1,624.000 SIT
Ustanovitelji: Luk Jože in Luk Renata,

izstopila 20. 12. 1994; Iljadica Mikecin
Branka, Maribor, Kettejeva 14, vstopila
20. 12. 1994, vložila 1,624.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Luk Jože, razrešen 20. 12. 1994; di-
rektorica Iljadica Mikecin Branka, imeno-
vana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
posredništvo in trgovina na debelo, razen z
motornimi vozili; posredništvo; trgovina na
drobno, razen z motornimi vozili, popravila
izdelkov široke porabe; poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; dejavnost zobozdravs-
tvenih ambulant.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili; stori-
tve: servisiranje elektronaprav; zastopanje
v prometu blaga in storitev; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov; posred-
ništvo in trgovina na debelo, razen z motor-
nimi vozili; posredništvo; trgovina na drob-
no, razen z motornimi vozili, popravila iz-
delkov široke porabe; poslovanje z lastnimi
nepremičninami; dejavnost zobozdravstve-
nih ambulant.

Rg-18444

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04572 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa E & S, trgovina in gostins-
tvo, d.o.o., sedež: Vukovski dol 11/a, Ja-
reninski dol, pod vložno št. 1/08302/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5766010
Osnovni kapital: 4,190.000 SIT
Ustanovitelji: Poš Elizabeta in Poš Stan-

ko, vstopila 24. 3. 1993, vložila po
1,466.500 SIT, ter Poš Robert, vstopil
18. 11. 1994, vložil 1,257.000 SIT, vsi iz
Jareninskega dola, Vukovski dol 11/a, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Poš Elizabeta, imenovana 24. 3.
1993, ki zastopa družbo brez omejitev, ter
prokurista Poš Stanko in Poš Robert, ime-
novana 18. 11. 1994.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: teh-
nične in poslovne storitve doma in v tujini:
storitve na področju prometa – storitve re-
klame in ekonomske propagande, komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev, storitve tržnic na
debelo in drobno, neomenjene storitve na
področju prometa – špedicije (v domačem
in mednarodnem prometu); posredništvo,
komisijski posli ipd., ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; promet in
zveze: prevoz blaga in oseb ter storitve v
domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu, mestnem prometu (taksi…); gostin-
ske storitve doma in v tujini: dostava tople
in hladne hrane ter pijače na dom; turistič-
ne storitve doma in v tujini: turistične agen-
cije, uradi, drugo turistično posredovanje;
kmetijska proizvodnja doma in v tujini (po-
ljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, ži-
vinoreja) in druge kmetijske storitve za
rastlinsko proizvodnjo in živinorejo; obrt-
ne storitve in popravila doma in v tujini:
izdelava, popravila in vzdrževanje pred-
metov iz: kovin (cestnih vozil…), izdelkov
precizne mehanike, raznovrstnih kovinskih
izdelkov; izobraževanje, znanost, kultura
in informacije doma in v tujini: drugo izo-
braževanje – izobraževanje (šolanje in
vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po stop-
njah: pridobitev posebnega znanja (tuji je-
ziki…) in spretnosti (tečaji strežbe in kuli-
narike…); kooperacijski posli s področja
registriranih dejavnosti.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovi-
na na debelo in drobno z mešanim blagom;
komisijske, agencijske, zastopniške in po-
sredniške storitve v prometu blaga in stori-
tev; gostinske storitve doma in v tujini:
gostinske storitve prehrane in druge go-
stinske storitve, dostava tople in hladne
hrane ter pijače na dom; tehnične in po-
slovne storitve doma in v tujini: storitve na
področju prometa – storitve reklame in
ekonomske propagande, komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev, storitve tržnic na debelo in
drobno, neomenjene storitve na področju
prometa – špedicije (v domačem in medna-
rodnem prometu), posredništvo, komisij-
ski posli ipd., ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; promet in zveze:
prevoz blaga in oseb ter storitve v doma-
čem in mednarodnem cestnem prometu,
mestnem prometu (taksi…); turistične sto-
ritve doma in v tujini: turistične agencije,
uradi, drugo turistično posredovanje; kme-
tijska proizvodnja doma in v tujini (polje-
delstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živi-
noreja) in druge kmetijske storitve za rast-
linsko proizvodnjo in živinorejo; obrtne
storitve in popravila doma in v tujini: izde-
lava, popravila in vzdrževanje predmetov
iz: kovin (cestnih vozil…), izdelkov pre-
cizne mehanike, raznovrstnih kovinskih iz-
delkov; izobraževanje, znanost, kultura in
informacije doma in v tujini: drugo izobra-
ževanje – izobraževanje (šolanje in vzgo-
ja), ki ga ni mogoče uvrstiti po stopnjah:
pridobitev posebnega znanja (tuji jeziki…)
in spretnosti (tečaji strežbe in kulinari-
ke…); kooperacijski posli s področja regi-
striranih dejavnosti.

Rg-18445

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01470 z dne 11. 1. 1995 pri
subjektu vpisa EUROCONSULTING, pod-
jetje za marketing, import-export in con-
sulting, d.o.o., pod vložno št. 1/01091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5298873
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Breznik Valentin, vložil

600.000 SIT, in Breznik Mira, vložila
300.000 SIT, oba iz Maribora, Grogova 11,
ter Breznik Valentin, Maribor, Ribniška 8,
in Breznik David, Maribor, Grogova 11, vlo-
žila po 300.000 SIT – vstopili 20. 11. 1989,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-18447

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04920 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa E-STATIC, podjetje za pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., sedež: Ulica
heroja Jeftiča b. š., Maribor, pod vložno
št. 1/05914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5627648
Osnovni kapital: 179,700.000 SIT
Ustanovitelj: Skok Albert, Maribor,

Borštnikova 53, vstop 7. 6. 1992, vložek
179,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-18452

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02647 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa EXPORTER, podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Jurov-
ski dol 24/a, Jurovski dol, pod vložno št.
1/04118/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5500842
Osnovni kapital: 2,208.000 SIT
Ustanovitelja: Holer Jožef, Maribor, Uli-

ca Arnolda Tovornika 6, in Holer Ana, Ju-
rovski dol 24/a, vstopila 25. 6. 1991, vložila
po 1,104.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Holer Jožef, imenovan 25. 6. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka Ho-
ler Ana, imenovana 17. 5. 1994.

Rg-18454

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02760 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa EBIDO, podjetje za stroj-
niški inženiring, računalniške sisteme,
varstvo pri delu, varstvo pred požarom,
varstvo okolja in storitve, d.o.o., sedež:
Pesnica 60/a, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/03801/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5482224
Firma: EDIBO, HARL IN DRUGI,

podjetje za strojniški inženiring, računal-
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niške sisteme, varstvo pri delu, varstvo
pred požarom, varstvo okolja in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: EDIBO, HARL IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Harl Edvard, Pesnica pri
Mariboru, Pesnica 60/a, in Harl Boštjan,
Maribor, Gosposvetska 67, vstopila 18. 5.
1994, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Harl Boštjan, razrešen 18. 5. 1994;
družbenik Harl Edvard, imenovan 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18458

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05034 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EKO PACK, izdelava pa-
pirne embalaže in galanterije, d.o.o., se-
dež: Pesnica 20/a, Pesnica, pod vložno št.
1/06120/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639077
Osnovni kapital: 12,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pajenk Boštjan, Maribor,

Gregorčičeva 21/b, vstop 31. 7. 1992, vlo-
žek 12,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18459

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05330 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EGERIA, svetovalno stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Industrijska
16, Ruše, pod vložno št. 1/06665/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5678226
Firma: ELWE & Co., storitve, trgovi-

na, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ELWE & Co., d.o.o.
Sedež: Kamnica, Na Jelovcu 70
Osnovni kapital: 1,622.789 SIT
Ustanovitelja: Strnad Nikolaj, Ruše, In-

dustrijska 16, vstopil 6. 4. 1992 in Weingerl
Miroslav, Kamnica, Na Jelovcu 70, vstopil
22. 12. 1994, vložila po 811.394,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Strnad Nikolaj, imenovan 6. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Weingerl Miroslav, imenovan 22. 12. 1994.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina v tranzitu;
proizvodnja doma in v tujini: kovinsko pre-
delovalna industrija – kovinskih stavbnih in
drugih konstrukcij; blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov; strojna indu-
strija – strojev in naprav (brez elekt. in
kmet.) – energetskih strojev in naprav, stro-
jev za obdelavo kovin in lesa, opreme v
poklicne in znanstvene namene, merilnih in
kontrolnih instrumentov in naprav za avto-
matizirano upravljanje; električnih strojev
in aparatov – električnih strojev in naprav

(el. motor. generatorjev…,) drugih elektro-
tehničnih izdelkov; obrtne storitve in po-
pravila doma in v tujini: izdelava, popravila
in vzdrževanje predmetov iz: izdelkov pre-
cizne mehanike, raznovrstnih kovinskih iz-
delkov; elektrotehničnih izdelkov – strojev
in naprav (el. motor., generatorjev…), dru-
gih elektrotehničnih izdelkov; kooperacij-
ski posli s področja registriranih dejavnosti
z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi
osebami.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; trgovina v tranzitu; proizvod-
nja doma in v tujini: kovinsko predelovalna
industrija – kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij, blaga za široko porabo in dru-
gih kovinskih izdelkov; strojna industrija –
strojev in naprav (brez elekt. in kmet.) –
energetskih strojev in naprav, strojev za ob-
delavo kovin in lesa, opreme v poklicne in
znanstvene namene, merilnih in kontrolnih
instrumentov in naprav za avtomatizirano
upravljanje; električnih strojev in aparatov
– električnih strojev in naprav (el. motor.
generatorjev…), drugih elektrotehničnih iz-
delkov; obrtne storitve in popravila doma in
v tujini: izdelava, popravila in vzdrževanje
predmetov iz: izdelkov precizne mehanike,
raznovrstnih kovinskih izdelkov; elektroteh-
ničnih izdelkov – strojev in naprav (el. mo-
tor. generatorjev…), drugih elektrotehnič-
nih izdelkov; kooperacijski posli s področja
registriranih dejavnosti z domačimi in tuji-
mi fizičnimi in pravnimi osebami; razisko-
valno razvojne storitve (projektiranje, inže-
niring ipd.); ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; storitve kontrole kako-
vosti in količine blaga; izvajanje meritev in
preizkusov elektroenergetskih in drugih na-
prav; montaža in vzdrževanje elektroener-
getskih in drugih električnih naprav; posred-
niški, agencijski in komisijski posli pri pro-
metu blaga in storitev; zastopanje domačih
firm v prometu blaga in storitev; notranja
špedicija, posredništvo, komisijski posli na
področju prometa blaga in prometa storitev
ipd.; zastopanje tujih firm v prometu blaga
in storitev; mednarodna špedicija, posred-
ništvo, komisijski posli na področju prome-
ta blaga in prometa storitev ipd.; zunanja
trgovina z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi.

Rg-18477

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03905 z dne 26. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09508/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5862639
Firma: TEHNIKA-SET, inženiring,

proizvodnja in storitve, d.d.
Skrajšana firma: TEHNIKA-SET, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizan-

ska 38
Osnovni kapital: 3,790.000 SIT
Ustanovitelji: Berglez Vilko, Makole,

Varož 3, vložek 10.000 SIT, Krajnc Daniel,
Oplotnica, Čadram 25, vložek 30.000 SIT,
Motaln Jožef, Slovenska Bistrica, Tomšiče-
va 11, vložek 10.000 SIT, Pogorevc Anton,
Slovenska Bistrica, Lokanja vas 18, vložek
30.000 SIT, Kovačič Zvonimir, Laporje 26,

vložek 10.000 SIT, Tarandek Branislav, Slo-
venska Bistrica, Levstikova 11, vložek
40.000 SIT, Potočnik Marija, Slovenska Bi-
strica, Zgornja Bistrica 110, vložek 30.000
SIT, Tarkuš Stanislav, Slovenska Bistrica,
Devina 30, vložek 20.000 SIT, Simkič Pa-
vla, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 32, vlo-
žek 20.000 SIT, Svenšek Marijan, Sloven-
ska Bistrica, Tomšičeva 19, vložek 20.000
SIT, Juhart Branko, Zgornja Ložnica, Tinj-
ska gora 39, vložek 20.000 SIT, Jecl Leo-
pold, Slovenska Bistrica, Borisa Kraigherja
23, vložek 30.000 SIT, Košir Marjan, Zgor-
nja Ložnica, Korplje 2, vložek 10.000 SIT,
Galun Ermin, Slovenska Bistrica, Dr. Jago-
diča 3, vložek 20.000 SIT, Tomažič Jožef,
Slovenska Bistrica, Visole 155, vložek
20.000 SIT, Jug Andrej, Zgornja Polskava,
Ogljenšak 15, vložek 20.000 SIT, Ponračič
Martin, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 20,
vložek 50.000 SIT, Rebernak Milan, Slo-
venska Bistrica, Ritoznoj 74, vložek 40.000
SIT, Drame Franc, Pragersko, Ptujska 111,
vložek 70.000 SIT, Stegne Anica, Zgornja
Ložnica, Kostanjevec 95, vložek 20.000
SIT, Matjašec Bojan, Slovenska Bistrica,
Ulica Moše Pijade 4, vložek 150.000 SIT,
Bučar Rihard, Slovenska Bistrica, Levsti-
kova 19, vložek 40.000 SIT, Sagadin Jernej,
Makole, Strug 22, vložek 20.000 SIT, Ko-
vačič Franc, Makole 3, vložek 20.000 SIT,
Rajh Franc, Zgornja Polskava, Šarhova 5,
vložek 20.000 SIT, Colja Marko, Slovenska
Bistrica, Levstikova 7, vložek 100.000 SIT,
Sameja Vojko, Maribor, Železnikova 16,
vložek 60.000 SIT, Oplot Stanislav, Zgor-
nja Polskava, Gabernik 5, vložek 40.000
SIT, Hribernik Miran, Slovenska Bistrica,
Cigonca 32, vložek 50.000 SIT, Kovačič
Peter, Slovenska Bistrica, Kajuhova 42, vlo-
žek 30.000 SIT, Štefanič Ivan, Šmartno na
Pohorju, Spodnje Prebukovje 30, vložek
10.000 SIT, Fajs Jože, Slovenska Bistrica,
Spodnja Nova vas 8/a, vložek 10.000 SIT,
Šlamberger Danilo, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 11, vložek 10.000 SIT, Korošec
Anton, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 32,
vložek 10.000 SIT, Potočnik Zvonko, La-
porje, Žabljek 48/b, vložek 170.000 SIT,
Frešer Zvonko, Zgornja Polskava, Pohor-
skega odreda 5, vložek 10.000 SIT, Mesarič
Simon, Slovenska Bistrica, Vrhloga 3, vlo-
žek 10.000 SIT, Kamenik Vladimir, Slo-
venska Bistrica, Cigonca 9, vložek 10.000
SIT, Motaln Marjan, Šmartno na Pohorju,
Spodnje Prebukovje 35, vložek 10.000 SIT,
Cmager Lazar, Zgornja Polskava, Šercerje-
va 9, vložek 10.000 SIT, Jančič Stanko, Ma-
kole, Pečke 22, vložek 30.000 SIT, Hrnčič
Silvan, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 17,
vložek 10.000 SIT, Fišinger Ernest, Sloven-
ska Bistrica, Borisa Kraigherja 32, vložek
20.000 SIT, Soršak Darko, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva 32, vložek 10.000 SIT,
Brence Božidar, Zgornja Ložnica, Spodnja
Ložnica 50, vložek 20.000 SIT, Brence Jo-
že, Zgornja Ložnica, Kostanjevec 53, vlo-
žek 10.000 SIT, Brumec Stanislav, Sloven-
ska Bistrica, Klopce 13, vložek 40.000 SIT,
Bučar Jožef, Slovenska Bistrica, Klopce 1,
vložek 20.000 SIT, Čoh Franc, Zgornja Lož-
nica, Kostanjevec 71, vložek 10.000 SIT,
Goričan Anton, Poljčane, Križeča vas 10,
vložek 10.000 SIT, Jančič Milan, Makole,
Ložnica 12/a, vložek 10.000 SIT, Jančič Mi-
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lena, Makole, Ložnica 12/a, vložek 10.000
SIT, Janžič Anton, Oplotnica, Zlogona vas
8, vložek 20.000 SIT, Leskovar Anton,
Zgornja Ložnica, Spodnja Ložnica 40, vlo-
žek 10.000 SIT, Potočnik Jože, Zgornja Lož-
nica, Spodnja Ložnica 11, vložek 50.000
SIT, Slatinšek Andrej, Slovenska Bistrica,
Kovača vas 159, vložek 10.000 SIT, Šmid
Štefka, Oplotnica, Koritno 40, vložek
10.000 SIT, Veber Božidar, Slovenska Bi-
strica, Zgornja Bistrica 17, vložek 10.000
SIT, Brence Martin, Zgornja Ložnica 34,
vložek 40.000 SIT, Simončič Milan, Lapor-
je, Žabljek 34, vložek 10.000 SIT, Janžič
Janez, Zgornja Polskava, Pohorskega bata-
ljona, vložek 10.000 SIT, Šega Jožica, Zgor-
nja Ložnica 26, vložek 10.000 SIT, Reich
Anton, Zgornja Polskava, Levarška 6, vlo-
žek 20.000 SIT, Soršak Branko, Slovenska
Bistrica, Kovača vas 113, vložek 10.000
SIT, Korošec Marjan, Slovenska Bistrica,
Zgornja Nova vas 2, vložek 10.000 SIT,
Topolčnik Stanislav, Slovenska Bistrica,
Kovača vas 121, vložek 20.000 SIT, Ober-
sne Stanislav, Slovenska Bistrica, Zgornja
Bistrica 165, vložek 20.000 SIT, Kotnik An-
ton, Oplotnica, Pohorskega bataljona 16,
vložek 20.000 SIT, Kolar Mirko, Slovenska
Bistrica, Tomšičeva 11, vložek 20.000 SIT,
Leskovar Stanislav, Laporje, Kočno 12/b,
vložek 20.000 SIT, Tropan Daniel, Zgornja
Ložnica, Vinarje 104, vložek 10.000 SIT,
Timošek Danilo, Slovenska Bistrica, Kve-
drova 8, vložek 20.000 SIT, Kamenik Mi-
ran, Laporje, Pretrež 10, vložek 20.000 SIT,
Muc Anton, Slovenska Bistrica, Špindlerje-
va 4, vložek 10.000 SIT, Fišinger Branko,
Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica 185,
vložek 10.000 SIT, Marguč Boris, Laporje,
Žabljek 56, vložek 10.000 SIT, Pinter Ne-
deljko, Laporje 13, vložek 10.000 SIT, Vid-
mar Vili, Zgornja Ložnica, Tinjska gora 30,
vložek 10.000 SIT, Štern Ivan, Fram, Plani-
ca 3, vložek 10.000 SIT, Juhart Alojz, Slo-
venska Bistrica, Kovača vas 34, vložek
10.000 SIT, Pepelnak Viljem, Makole, Šta-
tenberg 84, vložek 10.000 SIT, Dobnikar
Milan, Slovenska Bistrica, Klopce 16, vlo-
žek 20.000 SIT, Rabič Marjan, Zgornja Pol-
skava, Kalše 10, vložek 20.000 SIT, Fric
Danilo, Slovenska Bistrica, Šentovec 23,
vložek 10.000 SIT, Kverh Andrej, Sloven-
ska Bistrica, Kovača vas 136, vložek 10.000
SIT, Hostej Gordana, Slovenska Bistrica,
Levstikova 9, vložek 20.000 SIT, Kogej Sta-
nislav, Slovenska Bistrica, Kovača vas 58,
vložek 60.000 SIT, Godec Silvo, Slovenska
Bistrica, Stepišnikova 7, vložek 30.000 SIT,
Horvat Emil, Slovenska Bistrica, Tomšiče-
va 7, vložek 10.000 SIT, Krošel Zvonko,
Šmartno na Pohorju, Zgornje Prebukovje 14,
vložek 10.000 SIT, Rupnik Srečko, Oplot-
nica, Lačna gora 29, vložek 10.000 SIT,
Juhart Janez, Oplotnica, Kebelj 13, vložek
10.000 SIT, Breznik Branko, Zgornja Lož-
nica, Gladomes 23, vložek 10.000 SIT,
Gajštl Ciril, Makole, Savinsko 7, vložek
10.000 SIT, Sternad Anton, Zgornja Ložni-
ca 84, vložek 20.000 SIT, Celan Jožef, Slo-
venska Bistrica, Pohorskega bataljona 8,
vložek 10.000 SIT, Trglec Stanislav, Zgor-
nja Polskava, Pohorskega odreda 18, vložek
10.000 SIT, Pečovnik Jože, Laporje 76, vlo-
žek 10.000 SIT, Vodušek Viktor, Zgornja
Ložnica, Tinjska gora 14, vložek 20.000

SIT, Jerebic Drago, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 11, vložek 110.000 SIT, Kodrič
Branimir, Poljčane, Tovarniška 20, vložek
300.000 SIT, Kropec Darko, Slovenska Bi-
strica, Nikole Tesle 8, vložek 250.000 SIT,
Leskovar Vladimir, Laporje 53, vložek
100.000 SIT, Pristovnik Franc, Slovenska
Bistrica, Zgornja Bistrica 21, vložek 30.000
SIT, Mlekuž Leopold, Slovenska Bistrica,
Cvetlična 8, vložek 10.000 SIT, Motaln
Slavko, Pragersko, Stari log 21, vložek
50.000 SIT, Čretnik Alojz, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva 11, vložek 10.000 SIT,
Frešer Ivan, Slovenska Bistrica, Spodnja
Nova vas 22, vložek 10.000 SIT, Podlesnik
Ivan, Oplotnica, Gorica 47, vložek 10.000
SIT, Rihter Franc, Slovenska Bistrica Kaju-
hova 78, vložek 10.000 SIT, Leskovar Bog-
dan, Laporje 53, vložek 70.000 SIT, Šega
Jože, Zgornja Ložnica 26, vložek 20.000
SIT, Pušnik Vladimir, Slovenska Bistrica,
Kovača vas 137, vložek 10.000 SIT, Ribič
Ludvik, Oplotnica, Modrič 3, vložek 10.000
SIT, Janžič Jože, Zgornja Ložnica 12, vlo-
žek 10.000 SIT, Bohak Rudolf, Slovenska
Bistrica, Partizanska 49, vložek 30.000 SIT,
Očko Miran, Slovenska Bistrica, Kajuhova
48, vložek 20.000 SIT, Leskovar Roman,
Zgornja Ložnica, Preloge 19, vložek 10.000
SIT, Berdnik Alojz, Zgornja Ložnica, Malo
Tinje 3/a, vložek 10.000 SIT, Greif Adolf,
Slovenska Bistrica, Pohorskega odreda 5,
vložek 20.000 SIT, Potočnik Peter, Makole,
Štatenberg 8, vložek 20.000 SIT, Novak
Rajmund, Slovenska Bistrica, Pohorskega
bataljona 9, vložek 20.000 SIT, Mernik Ro-
mana, Slovenska Bistrica, Kajuhova 29, vlo-
žek 20.000 SIT, Skledar Peter, Makole, Peč-
ke 6, vložek 10.000 SIT, Krajter Miroslav,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva 16, vložek
10.000 SIT, Kešina Mladen, Slovenska Bi-
strica, Vinarska 19, vložek 10.000 SIT, Sto-
par Franc, Oplotnica, Ugovac 21, vložek
10.000 SIT, Španring Gvido, Poljčane, La-
porska 19, vložek 70.000 SIT, Maruč Stani-
slav, Poljčane, Dravinjska 13, vložek 30.000
SIT, Kaukler Ferdinand, Zgornja Ložnica,
Vrhole 3, vložek 20.000 SIT, Podvršnik Ci-
ta, Šmartno na Pohorju 13, vložek 10.000
SIT, Babič Vladislav, Zgornja Ložnica, Pre-
puž 8, vložek 10.000 SIT, Rorič Peter, Zgor-
nja Polskava, Kalše 10, vložek 10.000 SIT,
Kodela Marija, Slovenska Bistrica, Tomši-
čeva 22, vložek 10.000 SIT, Mihelič Jožef,
Slovenska Bistrica, Visole 170, vložek
20.000 SIT, Mesarič Franc, Makole Varož
26, vložek 30.000 SIT, Kmetec Štefan, Slo-
venska Bistrica, Tomšičeva 28, vložek
10.000 SIT, Vrabl Drago, Slovenska Bistri-
ca, Pohorskega odreda 9, vložek 10.000 SIT,
Adelstein Branko, Slovenska Bistrica, Tom-
šičeva 11, vložek 10.000 SIT, Kelih Sašo,
Slovenska Bistrica, Vrtnarska 4, vložek
10.000 SIT, Čančar Alojz, Zgornja Polska-
va, Mariborska 10, vložek 10.000 SIT, No-
vak Rudolf, Slovenska Bistrica, Zgornja Bi-
strica 65, vložek 10.000 SIT, Kvas Stanko,
Oplotnica, Čadram 29, vložek 10.000 SIT,
Kvas Damir, Slovenska Bistrica, Zgornja
Bistrica 147, vložek 10.000 SIT, Čoh Ivan,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva 18, vložek
10.000 SIT, Gracej Alojz, Slovenska Bistri-
ca, Tomšičeva 10, vložek 10.000 SIT, Krh-
lanko Alojz, Fram 165, vložek 10.000 SIT,
in Munda Zoran, Pragersko, Bizjakova 8,

vložek 10.000 SIT – vstopili 18. 8. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kodrič Branimir, imenovan 18. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Španring Gvi-
do, Hribernik Miran in Kogelj Stanislav,
vstopili 18. 8. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2514 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 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; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3120 Proizvodnja
naprav za distribucijo in krmiljenje elektri-
ke; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 5114 Posredništvo pri podaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 6521 Finanči
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene.

Rg-18478

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05429 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TESTING, podjetje za tr-
ženje, tehnične in ekonomske storitve ter
inženiring, d.o.o., sedež: Obrežna 145/a,
Maribor, pod vložno št. 1/01072/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5298121
Osnovni kapital: 1,672.407 SIT
Ustanovitelj: Hostnik Jožef, Maribor,

Obrežna 145/a, vstop 6. 11. 1989, vložek
1,672.407 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
vzdrževanje, pregled in preizkusi dvigal na
električni pogon za navpični prevoz oseb in
tovora; izvajanje elektroinstalacij jakega in
šibkega toka ter strelovodov doma in v tuji-
ni; izvajanje električnih meritev na elek-
troinstalacijah jakega in šibkega toka ter
strelovodne zaščite; opravljanje vseh vrst
finančno računovodskih, knjigovodskih in
administrativnih storitev; projektiranje, iz-
delava in vzdrževanje računalniške strojne
in programske opreme; informacijski inže-
niring; trženje z računalniško strojno in pro-
gramsko opremo ter reprodukcijskim mate-
rialom; trženje na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi vseh trgov-
skih strok; kataloška prodaja; akviziterska
prodaja; komisijska prodaja; grafična de-
javnost (grafično oblikovanje, tiskanje
knjig, obrazcev, opozorilnih nalepk in ta-
bel); založniška dejavnost; izobraževanje in
publiciranje na področju informatike in ra-
čunalništva); uvoz in izvoz živilskih in ne-
živilskih proizvodov na debelo in drobno;
uvoz in izvoz računalniške strojne in pro-
gramske opreme ter reprodukcijskega mate-
riala; posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trženje
s sredstvi za delo ter z deli in sklopi sred-
stev za delo; trženje s sredstvi za osebno
zaščito in s sredstvi za osebno varstvo pri
delu ter z deli in sklopi teh sredstev; projek-
tiranje, izdelava, vzdrževanje, preizkušanje,
kontrola in meritve strojnih in elektro na-
prav; preiskave delovnega okolja ter pre-
gledi in preizkusi sredstev za delo s stališča
varstva pri delu; preizkusi, pregledi in nad-
zor skladišč ter transportnih naprav za ne-
varne in škodljive snovi; strokovno izobra-
ževanje in publiciranje na področjih varstva
pri delu, požarnega varstva in varstva oko-
lja; zastopanje podjetij; ekonomsko sveto-
vanje in storitve; strokovne storitve in sve-
tovanje s področij varstva pri delu, varstva
pred požarom in varstva okolja; vzdrževa-
nje, pregledi in preizkusi dvigal na električ-
ni pogon za navpični prevoz oseb in tovora;
izvajanje elektroinstalacij jakega in šibkega
toka ter strelovodov doma in v tujini; izva-
janje električnih meritev na elektroinstala-
cijah jakega in šibkega toka ter strelovodne
zaščite; opravljanje vseh vrst finančno ra-
čunovodskih, knjigovodskih in administra-
tivnih storitev; projektiranje, izdelava in
vzdrževanje računalniške strojne in pro-
gramske opreme; informacijski inženiring;
trženje z računalniško strojno in program-
sko opremo ter reprodukcijskim materialom;
trženje na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok;
kataloška prodaja; akviziterska prodaja; ko-
misijska prodaja; grafična dejavnost (gra-
fično oblikovanje, tiskanje knjig, obrazcev,
opozorilnih nalepk in tabel); založniška de-
javnost; izobraževanje in publiciranje na po-
dročju informatike in računalništva.

Zunanjetrgovinska dejavnost se glasi:
uvoz in izvoz sredstev za delo ter delov in
sklopov sredstev za delo; uvoz in izvoz sred-

stev za osebno zaščito in sredstev za osebno
varstvo pri delu ter delov in sklopov teh
sredstev; uvoz in izvoz instrumentov za mer-
jenje fizikalnih kemičnih in električnih ve-
ličin; uvoz in izvoz naprav in opreme za
zaščito zraka in vod ter čistilnih naprav za
vodo in zrak; uvoz in izvoz živilskih in ne-
živilskih proizvodov na debelo in drobno;
uvoz in izvoz računalniške strojne in pro-
gramske opreme ter reprodukcijskega mate-
riala; posredovanje v zunanjetrgovinskem
prometu.

Rg-18485

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05552 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE-INŽENIRING, podjetje za projek-
tiranje in izvajanje svetovalnega in izva-
jalskega inženiringa, d.o.o., sedež: Tovar-
niška cesta 51, Ruše, pod vložno št.
1/03719/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, omejitev za-
stopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5478804
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Navršnik Anton, Palska cesta 30, ime-
novan 9. 12. 1994, zastopa družbo z omeji-
tvijo, da lahko posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter po naravi stvari slične druge posle skle-
ne le na podlagi predhodnega soglasja orga-
na upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška dela.

Rg-18489

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05333 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA DUŠIKA
RUŠE, RAČUNOVODSKI IN FINANČNI
SERVIS, podjetje za opravljanje računo-
vodskih in finančnih storitev, d.o.o., se-
dež: Tovarniška cesta 51, Ruše, pod vlož-
no št. 1/08965/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti, omeji-
tev zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5813298
Ustanovitelj: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše,
Tovarniška cesta 51, vstop 24. 6. 1993, vlo-
žek 2,473.949 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marko Bernarda, Ruše, Koroška
16, imenovana 9. 12. 1994, zastopa družbo
z omejitvijo, da lahko posle glede razpola-

ganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter po naravi slične druge posle
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
organa upravljanja ustanovitelja. Organ
upravljanja ustanovitelja lahko s posebnim
sklepom veže sklenitev posameznih vrst po-
slov na svoje predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro dejavnosti K 74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-18499

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02721 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TORY, borzno posredova-
nje, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Slo-
venska ulica 21, Maribor, pod vložno št.
1/07992/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5746965
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Težak Vida in Težak Voj-

mir, oba iz Peker-Limbuša, Ulica Jelenče-
vih 36, vstopila 10. 4. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18500

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04617 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TRANGOS, podjetje za
transport, trgovino, zastopstvo, storitve,
d.o.o., sedež: Slivniška ulica 2, Orehova
vas-Slivnica, pod vložno št. 1/04703/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5562937
Osnovni kapital: 1,609.000 SIT
Ustanovitelj: Murks Srečko, Gradišče 67,

vstop 24. 1. 1992, vložek 1,609.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18502

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02514 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TROJICA, trgovsko, go-
stinsko in turistično podjetje, d.o.o., se-
dež: Gradišče 43, Lenart, pod vložno št.
1/02585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5415403
Sedež: Sveta Trojica, Trojiški trg 7
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelja: Vogrin Feliks, vložek

1,001.400 SIT, in Pomberg Katarina, vlo-
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žek 1,000.600 SIT, oba iz Svete Trojice,
Trojiški trg 7, vstopila 19. 7. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vogrin Feliks, imenovan 19. 7. 1990, in
direktorica Pomberg Katarina, imenovana
16. 5. 1994, ki zastopata podjetje brez ome-
jitev.

Rg-18509

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01407 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa
TERMING, podjetje za termoinženiring,
d.o.o., pod vložno št. 1/05723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796610
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Firbas Milan, Hajdina,

Zgornja Hajdina 138, vstop 27. 3. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18518

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03261 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TRIUMF, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., se-
dež: Partizanska 8, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/04764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5584965
Firma: TRIUMF, družba za proizvod-

njo, storitve in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Leonida in Ko-

kol Anton, oba iz Slovenske Bistrice, Potr-
čeva 4, vstopila 12. 12. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: prede-
lava aluminija, predelava bakra in bakrovih
zlitin, predelava svinca, predelava cinka in
predelava drugih barvastih kovin; proizvod-
nja litih, kovanih in stiskanih izdelkov; pro-
izvodnja kovinske embalaže; proizvodnja
žaganega lesa; zbiranje, sortiranje, priprav-
ljanje in primarna predelava industrijskih in
drugih koristnih železnih in jeklenih odpad-
kov, barvastih in dragocenih kovin, neko-
vin, papirja, tekstila, gume in plastike, ste-
kla, mineralnih in drugih olj, energetskih
goriv ter odpadkov rastlinskega in živalske-
ga izvora; predelava in konserviranje sadja
in zelenjave, proizvodnja sadnih sokov; na-
biranje, odkup, dodelava (sušenje, pakira-
nje ipd.) zelišč, čajev in drugih zelišč ter
začimb; kmetijske storitve za rastlinsko pro-
izvodnjo; svetovanja na področju kmetij-
skih storitev in kmetijske proizvodnje; ana-
lize semen, zemlje, vina; storitve kontrole
kakovosti in količine blaga; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgo-
vina z živilskimi in z neživilskimi proizvo-
di na debelo in na drobno; zbiranje in pro-
daja odpadnih kovinskih in nekovinskih
materialov; livarstvo in kovinska galante-
rija; rent-a-car; prodaja plina (tehničnega
in gospodinjskega); predelava aluminija,

predelava bakra in bakrovih zlitin, prede-
lava svinca, predelava cinka in predelava
drugih barvastih kovin; proizvodnja litih,
kovanih in stiskanih izdelkov; proizvodnja
kovinske embalaže; proizvodnja žaganega
lesa; proizvodnja lesene embalaže; zbira-
nje, sortiranje, pripravljanje in primarna
predelava industrijskih in drugih koristnih
železnih in jeklenih odpadkov, barvastih in
dragocenih kovin, nekovin, papirja, teksti-
la, gume in plastike, stekla, mineralnih in
drugih olj, energetskih goriv ter odpadkov
rastlinskega in živalskega izvora; predela-
va in konzerviranje sadja in zelenjave, pro-
izvodnja sadnih sokov; nabiranje, odkup,
dodelava (sušenje, pakiranje ipd.) zelišč,
čajev in drugih zelišč ter začimb; kmetij-
ske storitve za rastlinsko proizvodnjo; sve-
tovanja na področju kmetijskih storitev in
kmetijske proizvodnje; analize semen,
zemlje, vina; storitve kontrole kakovosti in
količine blaga; prevoz blaga in potnikov v
cestnem prometu.

Posli zunanjetrgovinskega prometa:
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih pro-
izvodov.

Rg-18523

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00027 z dne 2. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TE-GA, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Flisova uli-
ca 48, Hoče, pod vložno št. 1/02468/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5390460
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Gajzer Teodor, Hoče, Fli-

sova 48, vstop 31. 5. 1990, vložek 1,525.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18525

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02009 z dne 3. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TREN, podjetje za inženi-
ring in trgovino, d.o.o., sedež: Ilije Gre-
goriča 11, Maribor, pod vložno št.
1/01441/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615500
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fekonja Igor in Fekonja

Zdenka, oba iz Maribora, Ilije Gregoriča
11, vstopila 26. 1. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fekonja Zdenka, razrešena 22. 4.
1994; direktor Fekonja Igor, imenovan
22. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18529

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00560 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TVT, družba za storitve in
prehrano, d.o.o., sedež: Leningrajska ce-
sta 27, Maribor, pod vložno št. 1/05626/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5611601
Sedež: Maribor, Valvasorjeva ulica 73.

Rg-18535

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05256 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TWIN, gostinsko storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Ljubljanska 71,
Maribor, pod vložno št. 1/05378/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5597919
Firma: TWIN, družba za trgovino, sto-

ritve in turizem, d.o.o.
Sedež: Pekre-Limbuš, Bezjakova 65
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelji: Vozelj Iztok, Pekre-Lim-

buš, Vornikova 4, vstopil 6. 4. 1992, vložil
284.533 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bera Dany, izstopil 27. 12. 1994; Gričnik
Primož, vložil 1,342.325 SIT, in Gričnik
Polonca, vložila 53.142 SIT, oba iz Peker
Limbuša, Bezjakova 65, vstopila 27. 12.
1994, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bera Dany, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Gričnik Primož, ki zastopa družbo
brez omejitev, ter prokurista Vozelj Iztok in
Gričnik Polonca, imenovani 27. 12. 1994.

Dejavnost družbe se spremeni tako, da se
odslej glasi: trgovina: trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo in drobno, trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno,
trgovina z mešanim blagom, vozili, deli in
priborom na debelo in drobno, uvoz in izvoz
živilskih proizvodov, uvoz in izvoz ter zača-
sni uvoz neživilskih proizvodov in mešanega
blaga, vozil, delov ter pribora, kataloška pro-
daja in prodaja po zastopnikih živilskih in
neživilskih proizvodov, mešanega blaga in
pribora, ulična prodaja živilskih in neživil-
skih proizvodov ter mešanega blaga na drob-
no; storitve: zastopanje v notranjem in zuna-
njetrgovinskem prometu blaga in storitev, po-
sredniške storitve in komisijski in agencijski
posli v notranjem in zunanjetrgovinskem pro-
metu blaga in storitev, leasing vseh vrst vo-
zil, strojev in naprav, konsignacija, komer-
cialni posli v prometu blaga in storitev, sve-
tovanje, storitve reklame in ekonomske pro-
pagande ter inženiring v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu blaga in stori-
tev, servisiranje elektrotehničnih in elektron-
skih izdelkov, naprav in opreme, izgradnja in
servisiranje kabelskih, RTV sistemov, pre-
voz blaga v notranjem in mednarodnem pro-
metu, mednarodna špedicija, knjigovodske
ter računovodske storitve, montaža alarmnih
naprav; turizem: gostinske storitve nastani-
tve, prehrane in druge gostinske storitve, sto-
ritve turističnih agencij in turističnih uradov.

Rg-18538

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01781 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa TAM KONSIGNACIJA,
d.o.o., pod vložno št. 1/03335/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5442451
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: TAM Maribor, družba za

upravljanje in financiranje podjetij, d.d.,
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Maribor, Ptujska cesta 184, vstop 15. 11.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovina in storitve:
agencijske storitve, posredniške storitve, za-
stopniške storitve, menjalniški posli; servi-
siranje in vzdrževanje motornih vozil; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; neomenjene sto-
ritve na področju prometa: storitve notranje
in mednarodne špedicije, posredništvo, ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
prometa; prevoz blaga in potnikov v cest-
nem prometu; opravljanje transportnih sto-
ritev (notranja špedicija).

Zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov;
posredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino; prevoz blaga in potnikov v medna-
rodnem cestnem prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z rezervnimi deli in
opremo za vozila in motorje; opravljanje
špediterskih poslov; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovinske storitve: agencijske storitve,
posredniške storitve, zastopniške storitve,
menjalniški posli; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; neomenjene storitve na področju pro-
meta: storitve notranje in mednarodne špe-
dicije, posredništvo, komisijski posli na po-
dročju prometa blaga in prometa; prevoz
blaga in potnikov v cestnem prometu; oprav-
ljanje transportnih storitev (notranja špedi-
cija).

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz, iz-
voz in konsignacijska prodaja rezervnih de-
lov, opreme za vozila in motorje in drugih
neživilskih proizvodov; zastopanje tujih
firm; uvoz, izvoz in konsignacijska prodaja
rezervnih delov, opreme za vozila in motor-
je in drugih neživilskih proizvodov; zasto-
panje tujih firm; uvoz, izvoz in prodaja mo-
tornih vozil; mednarodna špedicija in trans-
port.

Rg-18540

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04431 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TANIMEX, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Starše
10/b, Starše, pod vložno št. 1/07921/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in zastopni-
kov ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5745390
Sedež: Maribor, V zavoju 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Grobelšek Tatjana, Star-

še 10/b, vstop 17. 2. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Grobelšek Tatjana in direktor Bez-
jak Albert, Maribor, V zavoju 32, ki zastopa
družbo brez omejitev, imenovan 7. 11. 1994.

Rg-18542

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03878 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TOBAGO, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o., sedež: Moše Pijade
19, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/04608/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5550823
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Sergej, Slovenska

Bistrica, Moše Pijade 19, vstop 17. 12. 1991,
vložek 845.580 SIT, in Pušenjak Mihael,
Slovenska Bistrica, Aškerčeva 7, vstop
19. 5. 1994, vložek 812.420 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njim: grafična dejavnost, finančne in raču-
novodske storitve.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi proizvo-
di; trgovina na debelo in drobno z neživil-
skimi proizvodi; prevoz blaga v cestnem
prometu; gostinstvo: gostinske storitve na-
stanitve, prehrane in druge gostinske stori-
tve; turistično posredovanje: turistične agen-
cije in turistični uradi; grafična dejavnost;
finančne in računovodske storitve; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev ter
transporta s tujino; posredovanje v prometu
blaga in storitev s tujino; prevoz blaga v
mednarodnem cestnem prometu; uvoz in iz-
voz proizvodov črne in barvne metalurgije,
kovinsko predelovalne industrije, kemične
in grafične industrije, prehrambene indu-
strije.

Rg-18545

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05310 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TGS KONTRAST, pro-
izvodnja, gradbene storitve, trgovina,
d.o.o., sedež: Dogoška cesta 68, Maribor,
pod vložno št. 1/05417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5627028
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Bojan, Maribor, Do-

goška cesta 68, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18546

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05248 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TIVIR, podjetje za gradbe-
ništvo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Zgornji Duplek 18/b, Spodnji Duplek, pod
vložno št. 1/07255/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690307
Osnovni kapital: 1,548.989 SIT
Ustanovitelj: Rojko Miran, Spodnji Du-

plek 18/b, vstop 26. 3. 1992, vložek
1,548.989 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18552

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00729 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa TOP-TON,
trgovsko, proizvodno in agencijsko pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/02448/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbe z omejeno odgovornostjo v
komanditno družbo s temile podatki:

Matična št.: 5845548
Firma: TOP TON – Osim & Co., trgov-

sko, proizvodno in agencijsko podjetje,
k.d.

Skrajšana firma:TOP TON – Osim &
Co., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: komanditist, vstop 16. 2.

1990, vložek 2.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Osim Andraž, Maribor, Medve-
dova 23c, vstop 14. 4. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Osim Andraž, imenovan 14. 4. 1994.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi (uvoz
in izvoz); prevoz blaga in oseb v domačem
in mednarodnem cestnem prometu; storitve
v domačem in mednarodnem cestnem pro-
metu (rent-a-car, taksi…); zastopniški, po-
sredniški, agencijski, komisijski in komer-
cialni posli z domačimi in tujimi fizičnimi
in pravnimi osebami v prometu blaga in
storitev; poslovne storitve: prirejanje sej-
mov in razstav in druge organizacijske sto-
ritve, knjigovodske in računovodske stori-
tve, storitve obdelave podatkov, druge neo-
menjene storitve; grafična dejavnost; dejav-
nosti gradbeništva: visoke, nizke gradnje in
hidrogradnje, inštalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu; storitve reklame in eko-
nomske propagande; izobraževanje (šolanje
in vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po stop-
njah: strokovno izpopolnjevanje, pridobitev
posebnega znanja (tuji jeziki…) in spretno-
sti (strojepisje, stenografija…); kooperacij-
ski posli s področja registriranih dejavnosti
z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi
osebami; raziskovalno-razvojne storitve
(ekonomske in tehnične).

Rg-18553

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00742 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa
TELEMAT, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino, storitve in vzdrževanje šibkotoč-
nih naprav, d.o.o., pod vložno št.
1/03128/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5426421
Firma: TELEMAT, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino, storitve in vzdrževa-
nje, d.o.o.

Skrajšana firma: TELEMAT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,828.800 SIT
Ustanovitelja: Čerček Ivo, Maribor, So-

kolska 101, vložek 935.650 SIT, in Veber
Karl, Maribor, Primčeva 18, vložek 893.150
SIT, vstopila 11. 10. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-18554

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04188 z
dne 21. 9. 1994 pod št. vložka 1/03723/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi pripojitve k AGRORUŠE,
d.o.o. Selnica ob Dravi, s temile podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 21 – 18. IV. 1996 Stran 1309

Matična št.: 5478740
Firma: TOVARNA DUŠIKA RUŠE-

KEMIJA, podjetje za proizvodnjo agro-
kemičnih in drugih proizvodov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ruše, Tovarniška cesta 51
Osnovni kapital: 375,646.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna dušika Ruše,

d.o.o., SKB banka, d.d., in Agroruše, d.o.o.,
izstopili 21. 9. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Simonič Antonu, ki je bil razre-
šen 29. 9. 1994.

Rg-18555

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03932 z
dne 21. 9. 1994 pod št. vložka 1/03723/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanoviteljev in osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5478740
Firma: TOVARNA DUŠIKA RUŠE-

KEMIJA, podjetje za proizvodnjo agro-
kemičnih in drugih proizvodov, d.o.o.

Skrajšana firma: TDR KEMIJA, d.o.o.
Sedež: Ruše, Tovarniška cesta 51
Osnovni kapital: 375,646.000 SIT
Ustanoviteljice: Tovarna dušika Ruše,

d.o.o., Ruše, Tovarniška c. 51, vstopila
15. 3. 1991, vložila 90,155.040 SIT ter SKB
banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, vloži-
la 62,620.188,20 SIT, in Agroruše, d.o.o.,
Selnica, vložila 222,870.771,80 SIT, vsto-
pili 30. 6. 1994 – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-18559

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 73/94 z dne
28. 2. 1994 v reg. vl. 1/7460/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo NOMINA,
podjetje za projektiranje, inženiring, tr-
govino in storitve, d.o.o., Maribor, Sodna
ul. 24, spremembo firme in sedeža, tako da
se odslej glasita:

Firma: TETRA GRADNJE, podjetje za
gradbeništvo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: TETRA GRADNJE,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Koroška c. 118
Pristop ustanovitelja TETRA, podjetje za

globalni inženiring, d.o.o., Maribor, Terče-
va 63, in izstop družbenika Andreja Žižek,
Maribor, Za tremi ribniki 20.

Razširitev dejavnosti z naslednjim: grad-
beništvo: visoka gradnja, nizka gradnja in
hidrogradnja, industrijska in zaključna dela
v gradbeništvu, posredovanje in izvajanje
strojnih del s težko in lahko gradbeno me-
hanizacijo, proizvodnja, montaža in prodaja
montažnih gradbenih objektov, proizvodnja
predizdelanih gradbenih elementov, projek-
tiranje in sorodne tehnične storitve, razvoj
sistemov s področja gradbeništva in arhi-
tekture (know how), izvajanje investicijskih
del, izdelava investicijskih programov in
pridobitev dokumentacije, priprava dela za
investicije ter strokovno vodstvo in nadzor
nad gradnjo objektov, storitve pri usmerja-
nju nadaljnjega razvoja že realiziranih ob-
jektov ter sodelovanje v plasmajih, projekt-

no svetovanje, organiziranje in izvajanje
vzdrževanja in servisiranje objektov in na-
prav v visoki in nizki gradnji, projektiranje,
svetovanje, inženiring in montaža notranje
opreme, cenitve na področju gradbeništva,
izdelava, montaža in prodaja montažnih
gradbenih objektov, ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve, računovodske
in knjigovodske storitve, prodaja tipskih
projektov za industrijsko gradnjo, koopera-
cija vseh registriranih dejavnosti, finančni
inženiring in svetovanje, upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi, tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi, trgovinske storitve:
agencijske storitve, posredniške storitve, za-
stopniške storitve, storitve opravljanja in do-
stavljanja blaga, leasing, marketing, prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu, stori-
tve na področju prometa; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa in stori-
tev, neomenjene storitve na področju pro-
meta, notranja špedicija, posredovanje v
prometu blaga in storitev, zastopanje podje-
tij v prometu blaga in storitev; ter izbrisalo
dosedanjega direktorja Andreja Žižek in
vpisalo Ivana Vizjaka, ki odslej zastopa pod-
jetje kot direktor, brez omejitev.

Rg-18571

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05446 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TECH-THERMO, trgovi-
na, proizvodnja, storitve, uvoz-izvoz,
d.o.o., sedež: Ulica Roberta Kukovca 21,
Maribor, pod vložno št. 1/08655/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5779278
Osnovni kapital: 1,643.500 SIT
Ustanovitelji: Muraus Boris, Maribor,

Ulica Roberta Kukovca 21, vstop 14. 6.
1993, vložek 1,643.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18575

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04683 z dne 24. 2. 1995 pri
subjektu vpisa 3 F FAVORIT ŽGUR, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Gaj nad Mariborom 16,
Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/06900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5678579
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žgur Fanika in Žgur

Franc, oba iz Zgornje Kungote, Gaj nad Ma-
riborom 16, vstopila 10. 4. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Žgur Fanika, imenovana 10. 4. 1992,
in direktor Žgur Franc, imenovan 17. 10.
1994, ki zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18578

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03511 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TRPINE, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o., sedež: Slepa ulica
9, Kamnica, pod vložno št. 1/04861/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Osnovni kapital.: 1,555.362,50 SIT
Ustanovitelja: Šoster Danilo, Kamnica,

Slepa ulica 9, in Spasovski Monita, Lenart v
Slovenskih goricah, Strma pot 25, vstopila
9. 12. 1991, vložila po 777.681,25 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šoster Danilo, imenovan 9. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Spasovski Monita, imenovan 2. 6. 1994.

Rg-18582

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 484/94 z dne
18. 11. 1994 v reg. vl. 1/6621/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje
za marketing, radio in televizijo in stori-
tve TMR, d.o.o., Maribor, Ilichova 33:

1) spemembo naziva firme in sedeža, ta-
ko da se odslej glasita:

Firma: TMR marketing in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: TMR d.o.o.
Sedež: Maribor, Čanžekova 23
2) izstopitev družbenika Roberta Rako-

viča, Maribor, Krekova 14;
3) razširitev dejavnosti z naslednjim:

filmska in video dejavnost: snemanje fil-
mov in video filmov, distribucija filmov in
video filmov, radijska in televizijska dejav-
nost, druge razvedrilne dejavnosti, umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; ter

4) izbrisalo dosedanjega direktorja To-
maža Klojčnika v notranjem in zunanjetr-
govinskem prometu in pri vpisanem Avgu-
stu Lapanu, družbeniku, spremenilo naziv v
“direktor”, tako da zastopa odslej podjetje v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu
brez omejitev.

Rg-18586

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00906 z
dne 16. 11. 1994 pri subjektu vpisa TURZA,
podjetje za promet blaga in storitev na
domačem in zunanjem trgu, d.o.o., pod
vložno št. 1/04751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5562694
Osnovni kapital: 1,907.556,83 SIT
Ustanovitelj: Turza Otmar, Maribor, Les-

jakova 48, vstop 10. 2. 1992, vložek
1,907.556,83 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18590

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01177 z
dne 2. 12. 1994 pri subjektu vpisa TRGO
JAMI, podjetje za trgovino, storitve, pro-
izvodnjo in zastopstva, d.o.o., pod vložno
št. 1/06429/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovne vloge, ustano-
viteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5656877
Osnovni kapital: 2,055.845,30 SIT
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Ustanovitelja: Vučko Zdenka, vstop
21. 8. 1992, vložek 1,955.845,30 SIT, in
Vučko Ignac, vstop 23. 4. 1994, vložek
100.000 SIT, oba iz Maribora, Borštnikova
45, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vučko Zdenka, imenovana 21. 8.
1992, in direktor Vučko Ignac, imenovan
24. 4. 1994, ki zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-18597

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04291 z
dne 11. 11. 1994 pri subjektu vpisa ARHI-
TEKTURNI ATELJE LJUBO MIŠIČ,
načrtovanje, oblikovanje in izvedba,
d.o.o., pod vložno št. 1/07362/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5702518
Firma: ARHITEKTURNI ATELJE

STYRIA, načrtovanje, oblikovanje in iz-
vedba, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ARHITEKTURNI
ATELJE STYRIA, d.o.o.

Dejavnost se razširi na: prostorsko pla-
niranje; projektiranje elektro instalacij.

Dejavnost se odslej glasi: dejavnost grad-
beništva: visoke, nizke gradnje in hidrograd-
nje, instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; projektiranje in sorodne tehnične
storitve: gradbenih objektov in drugo pro-
jektiranje na področju gradbeništva in stroj-
ništva, gradbeni in strojni inženiring, izme-
ra in kartiranje zemljišča po naročilu; preiz-
kušnja gradbenega materiala in zemljišča,
notranje opreme in prostorov; geološka ra-
ziskovanja po naročilu; izobraževanje (šo-
lanje in vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po
stopnjah: strokovno izpopolnjevanje (teh. ri-
sanje…); geodetske storitve po naročilu (za-
količbe…); urejanje zelenic in rekreacijskih
površin po naročilu; kooperacijski posli s
področja dejavnosti; raziskovalno-razvojne
storitve (ekonomske, tehnične, tehnološke);
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; zastopniški, posred-
niški, agencijski, komisijski in komercialni
posli v prometu blaga in storitev; poslovne
storitve; prevoz blaga in oseb v notranjem
in mednarodnem prometu; prostorsko pla-
niranje; projektiranje elektro instalacij.

Rg-18603

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/005439 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGENCIJA NOTA, stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta 120, Maribor, pod vložno št.
1/01915/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5364574
Osnovni kapital: 2,024.740 SIT
Ustanovitelj: Matjašič Franc, Maribor,

Koroška cesta 120, vstop 18. 10. 1993, vlo-
žek 2,024.740 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18609

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03236 z dne 14. 2. 1995 pri

subjektu vpisa AGROTEX, podjetje za
agrokomunalno mehanizacijo ter hotel-
sko in gostinsko opremo, d.o.o., Lackova
42/a, Maribor, pod vložno št. 1/01274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5310377
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osenjak Rudolf in Časar

Janko, oba iz Maribora, Praprotnikova 11,
vstopila 21. 12. 1989, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Osenjak Rudolf, imenovan 21. 12. 1989,
in prokurist Časar Janko, imenovan 30. 5.
1994, ki zastopa družbo z omejitvijo, da pri
sklepanju pogodb v zvezi z nepremičninami
potrebujeta sklep družbenikov.

Rg-18621

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00871 z
dne 6. 6. 1994 pod št. vložka 1/09212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5845149
Firma: ALEX – PLASTIK, export-im-

port, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: ALEX – PLASTIK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ruše, Ul. Ruške čete 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Brunčko Kristina, vložila

750.000 SIT, ter Brunčko Aleksander in
Brunčko Štefan, vložila po 375.000 SIT, vsi
iz Ruš, Ruške čete 14, vstopili 15. 4. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brunčko Aleksander, imenovan
15. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
ter zunanja trgovina z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; storitve: zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev do-
ma in v tujini, komercialni posli pri uresni-
čevanju funkcij prometa blaga in storitev,
turistično posredovanje, manjalniški posli,
prevoz ljudi in blaga v cestnem prometu
doma in v tujini, predelava plastičnih mas,
gostinske storitve prehrane in druge gostin-
ske storitve, storitve reklame in ekonomske
propagande, proizvodnja in prodaja cvetja
in okrasnih rastlin, izdelovanje in prodaja
sveč, raziskovalno-razvojne storitve: orga-
nizacijske in tehnološke storitve, poslovne
storitve: knjigovodske storitve, storitve ob-
delave podatkov in druge neomenjene stori-
tve, agencijske storitve.

Rg-18636

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03303 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO ERTL, podjetje za
popravilo avtomobilov, obnovo motorjev
in prodajo rezervnih delov, d.o.o., sedež:
Gozdna 8, Maribor, pod vložno št.
1/06365/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-

govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5659779
Firma: AVTO ERTL & CO., podjetje

za popravilo avtomobilov, obnovo motor-
jev in prodajo rezervnih delov, d.n.o.

Skrajšana firma: AVTO ERTL & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Ertl Marjan in Ertl Zlatka,
oba iz Maribora, Gozdna 8, vstopila 5. 6.
1994, vložila po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ertl Marjan in Ertl Zlatka, imenova-
na 5. 6. 1994, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-18638

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01849 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ALLU, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Erjavčeva 22, Maribor, pod
vložno št. 1/06805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in tipa zastopnika ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5680581
Osnovni kapital: 2,112.347,30 SIT
Ustanovitelji: Ploh Gabrijela, vložila

1,056.173,65 SIT, in Himmelreich Jelka,
vložila 5.973,65 SIT, vstopili 9. 4. 1992 ter
Ploh Avgust, vložil 1,050.200 SIT, vstopil
16. 5. 1994, vsi iz Maribora, Erjavčeva 22,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gabrijela Ploh, imenovana 9. 4. 1992,
in prokuristka Himmelreich Jelka, imeno-
vana 20. 4. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-18642

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00998 z
dne 16. 12. 1994 pri subjektu vpisa
AUDACIA, proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/06470/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5669049
Osnovni kapital: 1,524.010 SIT
Ustanovitelji: Dolinšek Metod in Dolin-

šek Marija, vstopila 25. 9. 1992, vložila po
508.336,70 SIT, ter Dolinšek Vladimir,
vstopil 24. 4. 1994, vložil 507.336,70 SIT,
vsi iz Selnice ob Dravi, Črešnjevec ob Dra-
vi 34/a, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Dolinšek Metod, imenovan 25. 9.
1992, ter Dolinšek Marija in Dolinšek Vla-
dimir, imenovana 24. 4. 1994, vsi trije za-
stopajo družbo brez omejitev.

Rg-18656

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03102 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa AVTO
POSREDNIK, podjetje za posredovanje
nakupa avtomobilov v tujini, d.o.o., pod
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vložno št. 1/03324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
ne vloge in ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5465591
Firma: AVTO PODJETJE, za notra-

njo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, d.o.o.

Skrajšana  firma:  AVTO  PODJETJE,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zagorc Ljudmila, Maribor,

Plečnikova 7, vstopila 20. 11. 1991, ter Str-
mečki Mirko, Maribor, Gregorčičeva 33/b,
Zagorc Mateja, Maribor, Plečnikova 7, in
Strmečki Aleš, Maribor, Gregorčičeva 33/b,
vstopili 2. 6. 1994, vložili po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Strmečki Mirko, imenovan 2. 6. 1994,
zastopa podjetje brez omejitev; prokuristka
Zagorc Ljudmila, imenovana 8. 9. 1994.

Rg-18658

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04222 z
dne 6. 10. 1994 pri subjektu vpisa IGES,
podjetje za inženiring gradbeništva, eko-
nomije in strojništva, d.o.o., pod vložno
št. 1/01230/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5316332
Firma: AS-ASISTENT, poslovno in ka-

drovsko svetovanje ter izobraževanje,
d.o.o.

Skrajšana firma: AS-ASISTENT, d.o.o.
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Ustanovitelji: Kralj Majda, Maribor, Ko-

roška cesta 109/c, vstopila 4. 11. 1989, vlo-
žila 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dapčevič Bojan, Gubeljak Nenad in Masten
Vesna, izstopili 15. 9. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Masten Vesna, razrešena 15. 9.
1994; direktorica Kralj Majda, imenovana
15. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: izo-
braževanje (šolanje in vzgoja), ki ga ni mo-
goče uvrstiti po stopnjah; strokovno izpo-
polnjevanje, mednarodno izobraževanje,
pridobitev posebnega znanja (tuji jeziki…)
in spretnosti (strojepisje, stenografija…);
poslovne storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav in druge organizacijske storitve.

Dejavnost se odslej glasi: poslovne sto-
ritve-ekonomske storitve: knjigovodsko fi-
nančne storitve, marketing dejavnost, za-
stopanje in posredovanje, obdelava podat-
kov, svetovalna dejavnost, druge neomenje-
ne storitve; računalniške storitve: izdelava
računalniških programov, računalniško kr-
miljenje proizvodnje, računalniško svetova-
nje, druge neomenjene storitve, inženiring
pri ustanavljanju novih podjetij; prirejanje
sejmov in razstav in druge organizacijske
storitve; razvojno-raziskovalne storitve: raz-
vojno-raziskovalne storitve v gospodarski
dejavnosti; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; trgovinska dejavnost:
prodaja računalniških programov, prodaja
računalniške opreme; izobraževanje (šola-
nje in vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti po
stopnjah: strokovno izpopolnjevanje, med-

narodno izobraževanje, pridobitev posebne-
ga znanja (tuji jeziki…) in spretnosti (stro-
jepisje, stenografija…).

Rg-18659

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03746 z
dne 21. 9. 1994 pri subjektu vpisa
AGRORUŠE, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., pod vložno št. 1/08993/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripo-
jitev družbe Tovarna dušika Ruše-Kemija,
d.o.o., spremembo osnovne vloge in omeji-
tev pooblastil osebam, pooblaščenim za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5814723
Firma: AGRORUŠE, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AGRORUŠE, d.o.o.
Osnovni kapital: 379,237.123,20 SIT
Ustanovitelji: Simonič Anton, Ruše, Ki-

dričeva 12, Kumperščak Bojan, Maribor,
Šarhova 49, Ferlinc Simon, Fala 55, in Lob-
nik Emil, Kamnica, Na Jelovcu 20, Jelovec,
vstopili 11. 10. 1993, vložili po
55,937.475,67 SIT, ter SKB banka, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, vstopila 30. 6.
1994, vložila 64,470.310,96 SIT in Tovarna
dušika Ruše, do.o., Tovarniška 51, vstopila
30. 6. 1994, vložila 91,016.909,56 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Simonič Anton, Ferlinc Simon in
Kumperščak Bojan, imenovani 30. 6. 1994,
zastopajo družbo z omejitvijo, da ne morejo
brez soglasja skupščine sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrec-
no opredeljeno v letnem programu dela; iz-
vajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil ali kreditov, ki presegajo 25%
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje ta-
kih posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, ka-
terih vrednost presega 15% vrednosti os-
novnega kapitala; sklepanje kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto; prenos
kakršnihkoli družbenih pravic na druge; iz-
plačevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku; podeljevanje prokure in neomeje-
nih pooblastil; imenovanje in razreševanje
revizorjev poslovanja.

Rg-18678

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06161 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOPREVOZ TRANS-
TRADE, prevozniško podjetje, d.o.o., se-
dež: Tržaška cesta 62, Maribor, pod vlož-
no št. 1/03561/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5471648
Osnovni kapital: 2,137.277,80 SIT
Ustanovitelj: Zadruga Avtoprevoz,

z.o.o., Maribor, Pristaniška 8, vstop 11. 12.
1990, vložek 2,137.277,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurčič Adolf, Poljčane, Ulica Preko-

morske brigade 14, imenovan 24. 1. 1995,
zastopa družbo z naslednjimi omejitvami:
pridobivanje, odtujitev ali obremenitev ne-
premičnin, izvajanje investicijskih del, iz-
plačevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku, imenovanje in razreševanje revi-
zorjev poslovanja, sprejemanje splošnih po-
gojev, prenos kakršnihkoli pravic na tretjo
osebo, prodaja ali nakup deležev v drugi
družbi, organiziranje podružnic, prevzem
poroštva za posojila in kredite. Omejitve ne
veljajo v pravnih razmerjih do tretjih oseb v
pravnem prometu.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6014 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda.

Pod šifro I 63.40 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij sme družba opravljati: od-
premo tovora, sprejemanje zbirnih in ko-
sovnih pošiljk, dejavnost špediterjev, druge
dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so
pakiranje, prepakiranje, sortiranje, tehtanje.

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-18689

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Ma-
riboru, je s sklepom Srg št. 94/03752 z dne 21.
9. 1994 pod št. vložka 1/09269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe
z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5857554
Firma: AM COMMERCE, družba za

zunanjo in notranjo trgovino, storitve in
posredništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: AM COMMERCE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Ptujska 143
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bratič Ljubomir, Maribor,

Frankolovska 23 in Mileusnič Milan, Rije-
ka, Kurirski put 51, vstopila 7. 7. 1994,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Bratič Ljubomir in Mileusnič Milan,
imenovana 7. 7. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; izvoz in uvoz v pro-
metu blaga in storitev; uvoz in izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; v zunanjetr-
govinskem prometu: finančni inženiring in
svetovanje; kooperacijski posli s področja
registriranih dejavnosti s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; prodaja novih in rablje-
nih avtomobilov, avtobusov, traktorjev,
kmetijske mehanizacije, kamionov in pri-
klopnikov; prodaja rezervnih delov za vsa
motorna vozila; nakup in prodaja rabljenih
predmetov; trženje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; posredniški, komisijski in
konsignacijski posli; finančni inženiring; za-
stavljalniški posli; zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev; posli rent-a-cara,
izposojanje, najem osebnih vozil, tovornja-
kov, traktorjev in kmetijske mehanizacije
ter ostalih strojev; agencijski posli; prevoz
blaga in potnikov v cestnem prometu doma
in v tujini; storitve v cestnem prometu; go-
stinstvo: gostinske storitve nastanitve, go-
stinske storitve prehrane, druge gostinske
storitve.

Rg-18692

Okrožo sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03458 z dne 29. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ACCESS, strojna in program-
ska oprema, izobraževanje in trgovina,
d.o.o., sedež: Pod Stolnim vrhom 11, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in dejavnosti ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5528372
Firma: ACCESS, programska in raču-

nalniška oprema, inženiring in trgovina,
d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jerčič Milan, Maribor, Pri-

sojna 7, in Veingerl Teodor, Maribor, Pod
stolnim vrhom 11, vstopila 11. 9. 1991, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jerčič Milan, imenovan 11. 9. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Vein-
gerl Teodor, imenovan 30. 5. 1994.

Dejavnost se v celoti spremeni in se na
novo glasi: proizvodna dejavnost; notranja
in zunanja trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi in živilskimi proizvodi ter po-

sredovanje v prometu blaga in storitev; za-
stopanje domačih in tujih pravnih in fizič-
nih oseb; storitvena dejavnost, vključujoč
trgovinske, posredniške, agencijske in dru-
ge storitve; svetovanje, raziskovalna dejav-
nost, izobraževanje in intelektualne stori-
tve.

Rg-18707

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01815 z
dne 27. 12. 1994 pri subjektu vpisa A.K.
CO., trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/05739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615976
Osnovni kapital: 1,592.099,80 SIT
Ustanovitelj: Klemenčič Andrej, Mari-

bor, Poljska 4, vstop 19. 3. 1992, vložek
1,592.099,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18709

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05978 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AKRIBEIA, finančni inže-
niring in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica po-
horskega bataljona 6, Ruše, pod vložno št.
1/08760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.. 5789362
Sedež: Ruše, Grizoldova ulica 14
Osnovni kapital: 1,601.045 SIT
Ustanoviteljica: Avrelio Sonja, Ruše,

Ulica pohorskega bataljona 6, vstop 8. 7.
1993, vložek 1,601.045 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18712

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01578 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa AGOON, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Log 46, Ruše, pod vložno št.
1/07525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709644
Osnovni kapital: 1,534.700 SIT
Ustanovitelji: Zver Dušan, vložek

1,066.700 SIT, in Zver Danijel, vložek
234.000 SIT, oba iz Črne na Koroškem,
Lempreče 4, ter Marzelj Viktor, Slovenj
Gradec, Malgajeva 9, vložek 234.000 SIT –
vstopili 21. 1. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Zver Dušan, imenovan 21. 1. 1993,
ter prokurista Zver Danijel in Marzelj Vik-
tor, imenovana 6. 5. 1994 – zastopajo druž-
bo brez omejitev.

Rg-18721

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02454 z dne 3. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09373/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5855616
Firma: AROLEX, GmbH, L-1628 Lu-

xemburg, 27, rue des Glacis, Podružnica:
Arolex Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Radvanjska 122
Ustanovitelj: Arolex G.m.b.H., Luxem-

burg, 27, rue des Glacis, vstop 25. 5. 1994,
odgovornost: ostalo.

Rg-18779

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04762 z dne 17. 3. 1995 pri
subjektu vpisa UNIGIT, gradbeno podjet-
je in trgovina, d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta 59, Maribor, pod vložno št. 1/06018/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5638739
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mernik Igor, Maribor,

Koroška cesta 59, vstop 3. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-18780

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00002 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa UMETNOSTNA GALE-
RIJA MARIBOR, p.o., sedež: Strossma-
yerjeva 6, Maribor, pod vložno št.
1/00319/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5052122
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Može

Peter in Ilich-Klančnik Breda, razrešena
12. 12. 1994; Gabršek-Prosenc Meta, Mari-
bor, Tomšičeva 40, ki kot v.d. ravnatelja
zastopa galerijo z omejitvijo, da sklepa po-
godbe o nabavi in prodaji osnovnih sredstev
po sklepu sveta galerije, in Kline Milojka,
Maribor, Kersnikova 16, ki kot namestnica
ravnatelja zastopa galerijo z enakimi poob-
lastili kot ravnatelj, imenovani 12. 12. 1994.

Rg-18788

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00195 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA, p.o., sedež: Titova
cesta 36, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 4/00024/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5413770
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

drič Klavdija, razrešena 28. 2. 1995 kot vod-
ja HKS; Gumzej Janez, Oplotnica Raskovec
25, imenovan 1. 3. 1995 za vodjo HKS, ki
zastopa zadružno hranilno kreditno službo
brez omejitev.

Rg-18793

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01327 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa ZAAL,
zavarovalni posli, d.o.o., pod vložno št.
1/07578/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5710880
Osnovni kapital: 1,916.000 SIT
Ustanovitelj: Gjerkeš Leon, Lenart, Jur-

čičeva 7, vstop 1. 2. 1993, vložek 1,916.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gjerkeš Leon, imenovan 1. 2. 1993, in
direktorica Gjerkeš Helena, Lenart, Jurči-
čeva 7, imenovana 27. 4. 1994 – zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-18844

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 466/94 z dne
4. 5. 1994 v reg. vl. 1/4386/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo DUNJA,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Lenart v Slov. goricah, Cvet-
lična ul. 2 – spremembo firme in sedeža,
tako da se odslej glasita:

Firma: M – 19, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: M – 19, d.o.o.
Sedež: Maribor, Letonijeva ul. 2
– izstop družbenikov Igorja in Silvane

Zgonc, stan. Lenart, Cvetlična ul. 2, ter pri-
stop družbenikov Dušana in Miroslave
Stajnko, stan. Maribor, Letonijeva 2; in

– izbrisalo dosedanja direktorja Igorja in
Silvano Zgonc ter vpisalo Dušana in Miro-
slavo Stajnko, ki odslej zastopata podjetje
kot direktorja brez omejitev, posamično.

Rg-18880

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01036 z
dne 1. 8. 1994 pri subjektu vpisa
DOBRODEJ, podjetje za razvoj, pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/01657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5338042
Firma: DOBRODEJ, podjetje za raz-

voj, proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Sedež: Miklavž, Holcerjeva 27 – Skoke
Osnovni kapital: 19,752.000 SIT
Ustanovitelj: Peperko Florjan, Miklavž,

Holcerjeva 27, vstop 15. 3. 1990, vložek
19,752.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-18805

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03010 z dne 15. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ŽELEZNI MOŽ, trgovina,
poslovne storitve, d.o.o., sedež: Vrazova
19, Maribor, pod vložno št. 1/03086/00 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.: 5472393
Osnovni kapital: 3,181.000 SIT
Ustanovitelj: Fras Jožef, Maribor, Re-

gentova 10, vstop 1. 10. 1990, vložek
3,181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18894

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02656 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa REECO, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Zgornji Duplek 137/b,

Spodnji Duplek, pod vložno št. 1/05368/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5587921
Osnovni kapital: 1,685.000 SIT
Ustanoviteljica: Strgar Vesna, Spodnji

Duplek, Zgornji Duplek 137/b, vstop 17. 3.
1992, vložek 1,685.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Strgar Vesna, imenovana 17. 3. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Str-
gar Milan, Spodnji Duplek, Zgornji Duplek
137/b, imenovan 31. 5. 1994.

Dejavnosti se razširijo na: poslovne sto-
ritve: prirejanje sejmov in razstav in druge
organizacijske storitve (razstavni prosto-
ri…); osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom: fotografske, čistilne… (čiščenje in-
dustrijskih in stanovanjskih objektov).

Sedaj se dejavnosti glasijo: a) trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu; zastopanje in posredovanje v
prometu blaga in storitev; storitve reklame
in ekonomske propagande; izdelava in po-
pravilo tekstilnih izdelkov; poslovne stori-
tve: prirejanje sejmov in razstav in druge
organizacijske storitve (razstavni prosto-
ri…); osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom: fotografske, čistilne… (čiščenje in-
dustrijskih in stanovanjskih objektov); b)
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih pro-
izvodov; prevoz blaga in oseb v mednarod-
nem cestnem prometu; organiziranje in iz-
vajanje zastopniških in posredniških poslov
s tujimi fizičnimi in pravnimi osebami.

Rg-18945

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05112 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa RIBARNICA KIT, trgov-
sko in storitveno podjetje, import-export,
d.o.o., sedež: Veljka Vlahoviča 83, Mari-
bor, pod vložno št. 1/07680/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5724821
Sedež: Maribor, Grčarjeva 7
Osnovni kapital. 1,629.800 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Miran, Maribor, Gr-

čarjeva 7, vtop 7. 1. 1993, vložek 1,629.800
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18953

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04713 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ROTO COMMERCE, pod-
jetje za nakup, prodajo in posredovanje,
d.o.o., sedež: Pokopališka ulica 5, Oreho-
va vas-Slivnica, pod vložno št. 1/04691/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5560446
Sedež: Orehova vas-Slivnica, K cerkvi 1
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Jernejšek Franc, Orehova

vas-Radizel, Mariborska cesta 74, vstop 6.

11. 1991, vložek 884.000 SIT, in Knez Da-
nica, Pekre-Limbuš, Novo naselje 15, vstop
8. 12. 1994, vložek 630.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jernejšek Franc, imenovan 6. 11. 1991,
in direktorica Knez Danica, imenovana
8. 12. 1994 – zastopata družbo brez omeji-
tev.

Rg-18970

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02807 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MC KENSIE, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Trg Du-
šana Kvedra 8, Maribor, pod vložno št.
1/07730/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: MC KENSIE, turizem in stori-
tve, d.o.o.

Osnovni kapital: 4,863.638,40 SIT
Ustanovitelja: Knez Zlatko, vstop 24. 2.

1993, vložek 4,790.436,40 SIT, in Vake Ma-
tejka, vstop 5. 5. 1993, vložek 73.202 SIT,
oba iz Maribora, Meljska cesta 63, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Knez Zlatko, imenovan 24. 2. 1993 in
direktorica Vake Matejka, imenovana 30. 5.
1994 – zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18971

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03077 z dne 3. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MEKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ulica Ilije Gregoriča 14, Mi-
klavž, pod vložno št. 1/02210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5405009
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rebernak Franci, Miklavž,

Ulica Ilije Gregoriča 14, vstop 24. 4. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19038

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01854 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MULTUM, računalniški in-
ženiring, servis in trgovina, d.o.o., sedež:
Jelenče 19/g, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/02970/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5442796
Osnovni kapital: 1,678.800 SIT
Ustanovitelj: Jureš Borut, Maribor, Gvaj-

čeva ulica 4, vstop 17. 10. 1993, vložek
1,678.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19049

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06427 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa METEX, podjetje za eks-
port, import in consulting, d.o.o., sedež:
Ulica Dušana Mravljaka 8, Maribor, pod
vložno št. 1/01350/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me in osnovnega kapitala ter uskladitev vpi-
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sa z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5317894
Skrajšana firma: METEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,133.000 SIT
Ustanovitelja: Pauko Nikolaj, vložek

2,755.071 SIT, in Pauko Niko, vložek
1,377.929 SIT, oba iz Maribora, Ulica Du-
šana Mravljaka 8, vstopila 19. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19063

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01191 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa MADA,
trgovsko, storitveno in proizvodno pod-
jetje, import-export, d.o.o., pod vložno št.
1/03272/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:

Matična št.: 5465761
Osnovni kapital: 1,562.585 SIT
Ustanovitelj: Hanžel Milan, Maribor, Ce-

sta 14. divizije 57, vstop 14. 12. 1990, vlo-
žek 1,562.282 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19111

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01457 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa KPT,
kamen, podi, tlaki, d.o.o., pod vložno št.
1/01595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5336589
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikec Franjo, Zgornja

Polskava, Vinogradniška 10, in Brdnik Mi-
hael, Maribor, Goriška 7, vstopila 24. 3.
1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mikec Franjo, imenovan 24. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Brdnik Mihael, imenovan 4. 5. 1994.

Rg-19143

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01257 z
dne 28. 6. 1994 pod št. vložka 1/06934/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5681570
Firma: KEBER, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KEBER, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ul. Borcev 2
Osnovni kapital: 1,647.300 SIT
Ustanovitelja: Planko Janez, Maribor, Ul.

Borcev 3, vložek 755.200 SIT, in Planko
Bernard, Maribor, Ul. Borcev 2, vložek
892.100 SIT – vstopila 7. 10. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-19159

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03505 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa KEOR, podjetje za pro-
izvodnjo kovinskih izdelkov, zaključna
dela v gradbeništvu, posredovanje in tr-
govina, d.o.o., sedež: Zrkovska 52, Mari-
bor, pod vložno št. 1/01188/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5309387
Osnovni kapital: 1,595.000 SIT
Ustanovitelj: Pivec Marjan, Podnanos,

Lozice 31, vstop 15. 12. 1989, vložek
1,595.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19175

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00886 z
dne 11. 11. 1994 pri subjektu vpisa KODA
92, davčno svetovanje in aplikativni soft-
ware, d.o.o., pod vložno št. 1/04623/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge, ustanoviteljev in oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5549663
Osnovni kapital: 1,518.600 SIT
Ustanovitelja: Korenjak Milan, Maribor,

Antoličičeva 12, vstop 27. 12. 1991, vložek
1,518.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Frank Darja, izstop 21. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Frank Darja, razrešena 21. 4. 1994;
direktor Korenjak Milan, imenovan 21. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19182

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01277 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa KOPF,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, stori-
tve, inženiring in marketing, d.o.o., pod
vložno št. 1/04733/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577071
Osnovni kapital: 1,517.050 SIT
Ustanovitelj: Pisar Franc, Ravne na Ko-

roškem, Javornik 26, vstop 2. 12. 1991, vlo-
žek 1,517.050 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19183

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01201 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa
KROPLES, podjetje za izvoz in uvoz lesa
in lesnih izdelkov, d.o.o., pod vložno št.
1/01273/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge in poobla-
stila osebe, pooblaščene za zastopanje, ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316537
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kropušek Tone, Maribor,

Medvedova 4, vstopil 16. 1. 1990 in Kropu-
šek Valentina, Brezovica pri Ljubljani, Dra-
gomer, Na grivi 57, vtopila 11. 7. 1990,
vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kropušek Tone, imenovan 18. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri nakupu in prodaji osnovnih sredstev
družbe, sklepanju in prenehanju delovnih
razmerij delavcev ter najemanju kratkoroč-
nih in dolgoročnih kreditov nad 1,000.000

SIT, za kar potrebuje soglasje drugega druž-
benika.

Rg-19340

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03000 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa PARADISO, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., sedež: Hektorovičeva 4,
Maribor, pod vložno št. 1/04282/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5518857
Osnovni kapital: 1,876.000 SIT
Ustanovitelja: Klampfer Metka, vložek

10.000 SIT, in Klampfer Marko, vložek
1,866.000 SIT, oba iz Maribora, Hektorovi-
čeva 4, vstopila 23. 9. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
torica Klampfer Metka, razrešena 20. 5.
1994, direktor Klampfer Marko, imenovan
20. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

NOVA GORICA

Rg-12774

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01119 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INTCOMMERCE, Trgovi-
na in storitve, d.o.o., Preserje, Preserje
48, Branik, pod vložno št. 1/02300/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
aktov in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5617863
Osnovni kapital: 1,657.542,50 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Boris, Branik, Pre-

serje 48, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,657.542,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-14035

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00165 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa FINAL, podjetje za zaključ-
na dela, Nova Gorica, p.o., Pot na barje 3,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00031/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
osnovni kapital, ustanovitelje, spremembo
zastopnika, nadzorni svet, uskladitev dejav-
nosti in uskladitev akta z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5144922
Firma: FINAL, podjetje za zaključna

dela, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: FINAL, Nova Gorica,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 230,845.000 SIT
Ustanovitelj: Final, p.o., Nova Gorica, iz-

stop 20. 9. 1994; Sklad RS za Razvoj, Ljublja-
na, Kotnikova 28, vstop 20. 9. 1994, vložek
230,845.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rutar Marjan, Šempeter pri Gorici,
Ivana Suliča 6 a, razrešen 19. 9. 1994 in
imenovan 20. 9. 1994 za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev; Černuta Maja,
razrešena 19. 9. 1994; Robba Marijan, raz-
rešen 19. 9. 1994.
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Člani nadzornega sveta: Merljak Mili-
voj, Čeh Metka, Štrukelj Vidojka, Kavčič
Bojan in Rijavec Aleksander, vsi vstopili
20. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2670 Obdelava narav-
nega kamna; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6024 Cestni
tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-14078

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02028 z dne 13. 4. 1995 pod
št. vložka 1/03478/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, vstop in izstop druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo zastopnika in pre-
nos sedeža iz OS Murska Sobota s temile
podatki:

Matična št.: 5532175
Firma: NORTH WEST IMPORT

EXPORT, Trgovina, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Log pod Mangartom

Skrajšana firma: NORTH WEST
IMPORT EXPORT, d.o.o., Log pod Man-
gartom

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Log pod Mangartom, Log pod
Mangartom 31

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Raus Vinko, Bogojina, Bo-

gojina 4/a, vstop 22. 11. 1991, odgovornost:
ne odgovarja; Terstenjak Nikolaj, Missoula,
P.O. box Missoula, vstop 12. 12. 1994, vlo-
žek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Terstenjak Božidarka, Log pod Mangar-
tom, Log pod Mangartom 31, vstop 12. 12.
1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Elmer Todd Lyone, Oregon, Ore-
gon, vstop 12. 12. 1994, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Terstenjak Božidarka, imenovana
12. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 4. 1995: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
tobačnimi izdelki; 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; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-14390

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01858 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MARTEX, izvoz-uvoz, Vr-
tojba, d.o.o., MMP Vrtojba, Šempeter,
pod vložno št. 1/02069/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
izstop družbenika, razširitev in uskladitev
dejavnosti, spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5564123
Firma: MARTEX, Proizvodnja kera-

mičnih ploščic, d.o.o.
Skrajšana firma: MARTEX, d.o.o.
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 43B
Osnovni kapital: 6,306.947 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Albert, Dornberk,

Zalošče 29 B, vstop 29. 1. 1992, vložek
2,102.315,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Peršolja Ljubo, Kojsko, Šmartno 3,
vstop 29. 1. 1992, vložek 2,102.315,67 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tinta Janez, No-
va Gorica, Iztokova 50, vstop 29. 1. 1992,
vložek 2,102.315,67 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Leban-Štokelj Blanka, izstop
18. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Leban-Štokelj Blanka, razrešena
18. 11. 1994; direktor Tinta Janez, imeno-
van 18. 11. 1994, družbo zastopa brez ome-
jitev, razen v primeru sklepanja poslov v
zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin in
osnovnih sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje skupščine
družbe; direktor Peršolja Ljubo, imenovan
18. 11. 1994, družbo zastopa brez omejitev,
razen v primeru sklepanja poslov v zvezi z
nakupom in prodajo nepremičnin in osnov-
nih sredstev, če je vrednost posla nad
6,000.000 SIT, ko je za veljavnost posla
potrebno predhodno soglasje skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1995: 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2040 Pro-
izvodnja lesene emblaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2624 Pro-
izvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramič-
nih ploščic; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal
in sten; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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; 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5244 Trgovi-
na 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 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-14391

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01273 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ORTI, Gradbeništvo, d.o.o.,
Koritnica, Koritnica 16 B, Grahovo ob
Bači, pod vložno št. 1/03238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5797039
Osnovni kapital: 1,530.250 SIT
Ustanovitelj: Ortar Marjan, Grahovo ob

Bači, Koritnica 15, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,530.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-15684

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02467 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PINTARŠPED, Transport
in špedicija, Nova Gorica, d.o.o., Tomin-
čeva 11, Nova Gorica pod vložno št.
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1/00481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža in uskladitev de-
javnosti po standardni klasifikaciji s temile
podatki:

Matična št.: 5309590
Firma: PINTARŠPED, Transport in

špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: PINTARŠPED, d.o.o.
Sedež: Šempeter pri Gorici, MMP Vr-

tojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pintar Marinko, Tolmin,

Brunov drevored 4, vstop 8. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 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;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-17202

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00376 z dne 16. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03508/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5906709
Firma: SISTEM 9, Investicijski inženi-

ring, gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: SISTEM 9 GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Nova Gorica, Lemutova ul. 23
Ustanovitelji: KLIMA 2000, projektira-

nje, inženiring, Vrtojba, d.o.o., Šempeter,
Obmejna cesta 26, vstop 31. 5. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
EDIL INŽENIRING, investicijski inženi-
ring, d.o.o., Nova Gorica, Nova Gorica, Ba-
zoviška 4, vstop 31. 5. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; SPIT,
gradbeni inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
Lemutova 23, vstop 31. 5. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
KAM, Mitja Kristančič s.p., projektiranje,
oblikovanje, nadzor in gradbeni inženiring,
Nova Gorica, Cankarjeva 84, vstop 31. 5.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; STOLP, projektiranje, inženiring
in trgovina, Šempeter pri Gorici, Andreja
Gabrščka 8, vstop 31. 5. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; GEO –
BIRO, geodetske in gradbene storitve,
d.o.o., Nova Gorica, XXX. divizije 15/d,
vstop 31. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; HYDROTECH, pro-

jektiranje in inženiring, d.o.o., Bilje 188 b,
Renče, Bilje 188 B, vstop 31. 5. 1995, od-
govornost: odgovarja s svojim premože-
njem; IPOT, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Vinka Vodopivca 8,
vstop 31. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; BONNET, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., Šempeter, Šempeter
pri Gorici, Ivana Suliča 16/B, vstop 31. 5.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Figar Valter, imenovan 31. 5. 1995,
Nova Gorica, Kidričeva 30, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 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; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-17203

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00349 z dne 16. 6. 1995 pod
št. vložka 1/03509/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge s te-
mile podatki:

Matična št.: 5901596
Firma: MANGRT, Razvojna zadruga,

Log pod Mangrtom 54, z.o.o.
Skrajšana firma: MANGRT, Razvojna

zadruga, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Log pod Mangrtom, Log pod

Mangrtom 54
Osnovni kapital: 1,080.000 SIT
Ustanovitelji: Cuder Erik, Bovec, Mala

vas 26; Černuta Antonija, Log pod Mangr-
tom, Log pod Mangrtom 87; Černuta Bran-
ko, Log pod Mangrtom, Strmec 7; Černuta
Domen, Log pod Mangrtom, Log pod Man-
grtom 40; Černuta Drago, Log pod Mangr-
tom, Log pod Mangrtom 30; Černuta Igor,
Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom
89/B; Černuta Romeo, Log pod Mangrtom,
Log pod Mangrtom 29; Černuta Viktor, Log
pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 89; Čer-
nigoj Milan, Log pod Mangrtom, Log pod

Mangrtom 57; Jurečič Robert, Log pod
Mangrtom, Log pod Mangrtom b. št.; Kem-
per Simon, Log pod Mangrtom, Log pod
Mangrtom 9; Komac Jože, Log pod Mangr-
tom, Strmec 31; Kovač Dean, Bovec, Mala
vas 72; Marka Roman, Log pod Mangrtom,
Log pod Mangrtom 86; Mlekuž Ivan, Log
pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 64; Mle-
kuž Jani, Log pod Mangrtom, Log pod Man-
grtom 64; Mlekuž Žarko, Log pod Mangr-
tom, Log pod Mangrtom 64; Pahor Rozali-
ja, Log pod Mangrtom, Strmec 25; Prijon
Toni, Log pod Mangrtom, Log pod Mangr-
tom 53; Srebot Rozalija, Bovec, Brdo 72;
Stergulc Radoš, Log pod Mangrtom, Log
pod Mangrtom 28; Vencelj Milena, Log pod
Mangrtom, Strmec 18; Žagar Robert, Log
pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 52/B;
Mlekuž Aldo, Log pod Mangrtom, Log pod
Mangrtom 48; Sovdat Robert, Log pod Man-
grtom, Log pod Mangrtom 56; Cuder Mi-
ran, Log pod Mangrtom 13; Mavrič Daniel,
Log pod Mangrtom, Log pod Mangrtom 56,
vsi vstopili 6. 5. 1995, vložili po 40.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ža-
gar Robert, imenovan 6. 5. 1995 kot pred-
sednik zadruge zastopa zadrugo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Černuta Bran-
ko, Černuta Drago in Kemper Simon, vsi
vstopili 6. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 16. 6. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-17218

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00392 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KONFEKCIJA ČIB BO-
VEC, p.o., Industrijska cona 2, Bovec, pod
vložno št. 1/00533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
spremembo firme, vstop in izstop družbeni-
ka, osnovni kapital, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo za-
stopnika, nadzorni svet in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5034329
Firma: ČIB, Konfekcija Bovec, d.d. Bo-

vec
Skrajšana firma: ČIB Bovec, d.d., Bo-

vec
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 157,165.000 SIT
Ustanovitelj: TOZD konfekcija ČIB Bo-

vec, izstop 24. 4. 1995; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 24. 4. 1995, vložek
157,165.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zamuda Peter, razrešen 24. 4. 1995;
direktor Zamuda Peter, imenovan 24. 4.
1995, zastopa podjetje brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Černuta Irena,
Černuta Karmen in Istenič Zdravko, vsi
vstopili 24. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 22. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.

Rg-17224

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01158 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KAMST, Podjetje za kata-
loško prodajo in turizem, d.o.o., Bazoviš-
ka 11, Idrija, Bazoviška 11, Idrija, pod
vložno št. 1/01082/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitve akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, izstop
in vstop družbenikov, spremembo firme in
sedeža, razširitev dejavnosti in spremembo
pooblaščencev za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5394813
Firma: KAMST, Podjetje za trgovino

in turizem, d.o.o., Idrija
Sedež: Idrija, Gortanova 4
Osnovni kapital: 1,654.100 SIT
Ustanovitelja: Brence Marko, Idrija,

Gortanova 4, vstop 26. 6. 1990, vložek
827.050 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zajc Matjaž, izstop 27. 5. 1994; Križič Vla-
dimir, izstop 27. 5. 1994; Poljanec Marjan,
Idrija, Henrika Freyerja 4, vstop 27. 5. 1994,
vložek 827.050 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Zajc
Matjaž, razrešen 27. 5. 1994; direktor Kri-
žič Vladimir, razrešen 27. 5. 1994; Brence
Marko, razrešen 27. 5. 1994; Poljanec Mar-
jan, imenovan 27. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja;
Brence Marko, imenovan 27. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; Brence Nadja,
imenovana 27. 5. 1994, Idrija, Gortanova 4,
zastopa brez omejitev kot namestnica direk-
torja.

Dejavnost družbe se razširi za: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovinskih strok; iz-
vajanje gostinske dejavnosti (pripravljanje
in prodajanje hladnih in toplih jedi, točenje

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, nudenje
prenočišč, prodaja tobačnih izdelkov in vži-
galic).

Rg-17252

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01385 z dne 1. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MALMOS, inženiring,
oprema, trgovina, Šempeter pri Gorici,
d.o.o. Goriške fronte 40 a, Šempeter, pod
vložno št. 1/01157/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in izstop družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5407508
Firma: MALMOS, inženiring, oprema,

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MALMOS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brezavšček Vladimir, Šem-

peter pri Gorici, Goriške fronte 40 A, vstop
22. 8. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kotar Jože, izstop
10. 5. 1994.

Rg-17270

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01089 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa, ERCO, družabne igre ter
trgovina, d.o.o., Idrija, Vinka Mohoriča
9, Idrija, pod vložno št. 1/00816/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sedeža,
vstop družbenika, spremembo zastopnika in
uskladitev akta in kapitala z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5345006
Firma: ERCO, d.n.o., ERJAVEC &

ERJAVEC, Družabne igre ter trgovina,
Idrija

Skrajšana firma: ERCO, d.n.o., ERJA-
VEC & ERJAVEC Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Idrija, Otona Župančiča 32
Ustanovitelja: Erjavec Jože, vstop 5. 12.

1989 in Erjavec Mirjana, vstop 29. 4. 1994,
oba iz Idrije, Otona Župančiča 32, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Erja-
vec Mirjana, imenovana 29. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev kot namestnica di-
rektorja.

Rg-20268

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01627 z dne 28. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SALONIT ANHOVO –
CEMENT, d.o.o., Anhovo, Anhovo, An-
hovo, pod vložno št. 1/01737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5513758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Terčič Žarko, razrešen 11. 3. 1995,
kot v.d. direktorja družbe zastopa in pred-
stavlja družbo nasproti tretjim osebam brez
omejitev. Za pravne posle: katerih vrednost
presega 10.000 DEM v tolarski protivred-
nosti na dan sklenitve posla; ne glede na
vrednost posla, kadar daje ustanovitelj za
izvedbo ali kreditiranje posla garancije ali

take posle kreditira, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ter drugih pomembnejših osnovnih
sredstev, katerih vrednost presega 10.000
DEM v tolarski protivrednosti na dan skle-
nitve posla; dajanje ali prevzemanje garan-
cij ter dajanje in najemanje posojil, ki pre-
segajo zneske iz 1. točke; nakup, prodajo ali
drugačno odtujitev deležev je potrebno
predhodno soglasje poslovodnega organa
ustanovitelja; direktor Mavrič Pavel, ime-
novan 11. 3. 1995, Anhovo, Gregorčičeva
36, direktor družbe zastopa in predstavlja
družbo nasproti tretjim osebam brez omeji-
tev. Za pravne posle: katerih vrednost pre-
sega 10.000 DEM v tolarski protivrednosti
na dan sklenitve posla; ne glede na vrednost
posla, kadar daje ustanovitelj za izvedbo ali
kreditiranje posla garacije ali take posle kre-
ditira, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtu-
jitev ali obremenitev nepremičnin ter dru-
gih pomembnejših osnovnih sredstev, kate-
rih vrednost presega 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti na dan sklenitve posla; daja-
nje ali prevzemanje garancij ter dajanje in
najemanje posojil, ki presegajo zneske iz
1. točke; nakup, prodajo ali drugačno odtu-
jitev deležev je potrebno predhodno soglas-
je poslovodnega organa ustanovitelja.

Dejavnost se razširi na: procesiranje od-
padkov umetnih mas in gumija, procesira-
nje odpadnih olj.

Rg-20273

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00328 z dne 5. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03518/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5901421
Firma: SPINAGO, Zavod za organiza-

cijo in izvedbo plesnih in drugih kultur-
nih projektov

Skrajšana firma: SPINAGO
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 76
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanoviteljici: Kos Nataša, Nova Gori-

ca, Cankarjeva 76, vstop 24. 5. 1995, vlo-
žek 15.000 SIT; Figelj Klavdija, Šempeter,
Vrtojbenska 44, vstop 24. 5. 1995, vložek
15.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Figelj Klavdija, imenovana 24. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 923 Druge razve-
drilne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost
tiskovnih agencij; 921 Filmska in videode-
javnost.

Rg-20300

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00427 z dne 20. 7. 1995 pod
št. vložka 1/03521/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5907985
Firma: UNISTAMP, Obdelava in pre-

delava kovin in plastičnih mas, d.o.o., Po-
ljubinj

Skrajšana firma: UNISTAMP, d.o.o.,
Poljubinj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolmin, Poljubinj 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeklin Robert, Most na So-

či, Postaja 18, vstop 30. 6. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Clemente Katarina, Tolmin, Brunov drevo-
red 5, vstop 30. 6. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jeklin Robert, imenovan 30. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Clemente Ka-
tarina, imenovana 30. 6. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vstiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki.

Rg-20308

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00283 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOMAGAZIN, Trgov-
sko in servisno podjetje, Nova Gorica,
d.o.o., Branik 87, Branik, pod vložno št.
1/02495/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5616603
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmina Dušan, Branik,

Branik 87, vstop 31. 3. 1992, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Graziutti
Valter, Palmanova, Italia, Via Privano 2,
vstop 31. 3. 1992, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-20309

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02450 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FINA, Mednarodna trgovi-
na in finančno posredovanje, d.o.o., Nova
Gorica, Partizanska 35, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03180/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, vstop in izstop druž-
benika, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5789184
Firma: KOVIC, Trgovina in trgovin-

ske storitve, d.o.o. Nova Gorica
Skrajšana firma: KOVIC, d.o.o., Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13, Rož-

na dolina

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Madon Mitja, izstop 27. 12.

1994; Kovic Herman, Miren, Miren 56,
vstop 27. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Madon Mitja, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Kovic Herman, imenovan 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1995:
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; 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, 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 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 kozmetko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-

govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 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; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
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; 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
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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-21455

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01115 z dne 31. 8. 1995 pod
št. vložka 1/02322/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5597803
Firma: FENIKS, Stanovanjski inženi-

ring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FENIKS, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Brodnjak Henrik, Nova Go-

rica, Cankarjeva 6, vložek 8.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-21456

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00469 z dne 30. 8. 1995 pri
subjektu vpisa FORUM, Center za preva-
jalske in ostale storitve, d.o.o., Šempeter
pri Gorici, Markova pot 8, Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/03511/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5873606
Skrajšana firma: FORUM CENTER,

d.o.o., Šempeter pri Gorici

Rg-21458

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01300 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa HOBI, Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ajdovščina, Vilhar-
jeva 8, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01686/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitve akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5495555
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelja: Savič Jožefa in Savič Igor,

oba iz Ajdovščine, Tovarniška 3 č, vstopila
16. 4. 1991, vložila po 771.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-21461

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01104 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MONTIMEX, d.o.o., Mon-
taža, import-export, MMP Vrtojba, Šem-
peter pri Gorici, Mednarodni prehod 1,
MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/00890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5361842
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Uršič Barbara, Nova

Gorica, Rutarjeva 6, vstop 3. 5. 1990, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21462

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01171 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PIVON, Trgovina in servi-
siranje, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vr-
tojbenska c. 73, Šempeter pri Gorici, pod

vložno št. 1/02191/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5582750
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vončina Tomaž, Šempe-

ter pri Gorici, Na hribu 9, vstop 10. 3. 1992,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pigal, d.o.o., export import, Solkan,
Nova Gorica, Soška 8, vstop 30. 6. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21464

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01040 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa COPRO, Consulting, za-
stopstvo, trgovina, d.o.o., Pod Lazami 1,
Šempeter pri Gorici pod vložno št.
1/03292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, izstop družbenika,
spremembo firme in spremembo skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5515238
Firma: COPRO, Consulting, zasto-

pstvo, trgovina, d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: COPRO, d.o.o., Šem-

peter
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Čerče Aleksander, izstop

19. 5. 1994; Čerče Aleksander jur., Šempe-
ter pri Gorici, Prekomorskih brigad 23,
vstop 31. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21465

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01105 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TIBWAY, d.o.o., proizvod-
no in servisno podjetje, Grgar, Grgar 75,
Grgar, pod vložno št. 1/02706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
vstop družbenika, spremembo dejavnosti in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5689643
Osnovni kapital: 1,548.000 SIT
Ustanovitelja: Belingar Iztok, Grgar, Gr-

gar 75, vstop 30. 3. 1992, vložek 66.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Belingar
Boris Silvo, Grgar, Grgar 75, vstop 23. 5.
1994, vložek 1,482.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belingar Iztok, razrešen 23. 5. 1994;
direktor Belingar Boris Silvo, imenovan
23. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: trgovina na drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki; turi-
stično agencijske storitve, gostinske stori-
tve prehrane in pijače, kmečki turizem; pro-
met in reciklaža barvnih in nebarvnih ko-
vin; promet in organizacija oziroma,
oplemenitenje in predelava kovinskih in dru-
gih izdelkov; storitve avto šole ter leasing
vozil strojev in opreme; zastopanje, posre-
dovanje, komisijski in konsignacijski posli
v prometu blaga in storitev.

Rg-21468

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00904 z dne 25. 8. 1995 pri

subjektu vpisa IN.VA., Trgovina Renče,
d.o.o., Renški podkraj 40 b, Renče pod
vložno št. 1/00440/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme ter skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5303222
Firma: IN.VA., Proizvodnja in trgovi-

na, Renče, d.o.o.
Skrajšana firma: IN.VA., d.o.o., Renče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slokar Vanda, vstop

24. 11. 1989; Slokar Ivan, vstop 15. 12.
1990, oba iz Renč, Renški podkraj 40 B,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-21470

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00454 z dne 24. 8. 1995 pod
št. vložka 1/03528/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907632
Firma: N & B NEPREMIČNINE, d.o.o.,

Podjetje za poslovanje z nepremičninami
Skrajšana firma: N & B NEPREMIČ-

NINE, d.o.o., Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Brataševec Nedjan in Bra-

taševec Miranda, oba iz Solkana, Za spome-
nikom 4, vstopila 10. 8. 1995, vložila po
750.00 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brataševec Miranda, imenovana
10. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-21472

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01001 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa VEGO, Mednarodna za-
stopstva, d.o.o., Šempeter pri Gorici, Ul.
9. septembra 34, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici pod vložno št. 1/02826/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter vstop družbenika s temile podatki:
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Matična št.: 5709580
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Velnar Janez, Nova Gori-

ca, Cankarjeva 74, vstop 7. 1. 1993, vložek
1,200.000 SIT, odgovornost; ne odgovarja;
Velnar Dora, Nova Gorica, Cankarjeva 74,
vstop 20. 5. 1994, vložek 300.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-21474

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01666 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROGRAD, Gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
Kosovelova 2 a, Kosovelova 2 a, Nova Go-
rica pod vložno št. 1/01616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5481473
Dejavnost družbe se razširi z naslednjo

dejavnostjo: poslovanje z nepremičninami,
najem in poslovne storitve.

Rg-21473

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00564 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ORBICON, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Manče, Manče
1 a, Vipava pod vložno št. 1/02534/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitve
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5630355
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanič Sandi, Ajdovščina,

Cesta IV. prekomorske 4, vstop 28. 6. 1992,
vložek 1,541.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21477

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01027 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa WES’M, Zasebno podjetje
za turizem, gradbene storitve in trgovino,
d.o.o., Bovec, Dvor 22, Bovec, pod vložno
št. 1/00698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitve akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah in imenovanje
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5332362
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Germovšek Siniša, Bovec,

Brdo 20, vstop 25. 12. 1989, vložek
1,280.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wojčicki Valter, Bovec, Dvor 22, vstop
25. 12. 1989, vložek 219.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ger-
movšek Siniša, razrešen 19. 5. 1994; direk-
tor Germovšek Siniša, imenovan 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21478

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01058 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ŠENTVID, Podnanos, trgo-
vina z mešanim blagom, d.o.o., Podnanos,
Podnanos 48, sedež: Podnanos 48, Podna-
nos, pod vložno št. 1/00565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitve akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5318831
Osnovni kapital: 1,535.781 SIT
Ustanovitelj: Vitežnik Severin, Podna-

nos, Podbreg 36 A, vstop 22. 12. 1989, vlo-
žek 1,535.781 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21480

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02329 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa BANT, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Goriška 6, Ajdovščina, sedež: Go-
riška 6, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01655/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5484294
Osnovni kapital: 1,602.600 SIT
Ustanoviteljica: Bajc Tea, Ajdovščina,

Gradišče 44, vstop 27. 2. 1991, vložek
1,602.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Pridelovanje drugega sadja in za-
čimb; 0121 Reja govedi, prireja mleka;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo – me-
šano kmetijstvo; 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 de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovi-
na na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-21482

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00085 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TABOR, Kmetijski stroji,
storitve in servis, d.o.o., Dornberk, Zaloš-
če 28, Dornberk, pod vložno št. 1/00997/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5383684
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 0141

Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske sto-
ritve; 2733 Hladno profiliranje; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 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.; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 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 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki 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 indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskimi orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be.

Rg-21483

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/0018 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROGRAD, Gradbeno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
Kosovelova 2 a, sedež: Kosovelova 2a, No-
va Gorica, pod vložno št. 1/01616/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5481473
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Manfreda Albert in Man-

freda Ana, oba iz Nove Gorice, Kosovelova
2a, vstopila 30. 1. 1991, vložila po 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: gostinstvo in turizem.

Rg-21484

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01070 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa APiA, Trgovsko podjetje,

d.o.o., Nova Gorica, Ul. 25. maja 17/a,
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03212/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo sedeža s te-
mile podatki:

Matična št.: 5788978
Sedež: Nova Gorica, Rožna dolina, Ul.

25. maja 17/a
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Černic Anamarija in Čer-

nic Primož, oba iz Nove Gorice, Rožna do-
lina, Ul. 25. maja 83, vstopila 30. 6. 1993,
vložila po 850.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-21485

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00024 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AGRO SHOP, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Vipava, d.o.o.,
Kosovelova 2, Vipava, pod vložno št.
1/02925/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5381916
Osnovni kapital: 1,517.959 SIT
Ustanovitelji: Kusič Rado, vložek

1,516.459 SIT; Kusič Branislava, Kusič Da-
mir in Kusič Dejan, vložili po 500 SIT; vsi
iz Vipave, Kosovelova 2, vstopili 21. 5.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-21486

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00447 z dne 18. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ARTHEA, audio-video-de-
sign, d.o.o., Tolminskih puntarjev 12, No-
va Gorica, pod vložno št. 1/00486/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5309689
Ustanovitelj: Gregorčič Aljoša, Nova

Gorica, Damber 44, vstop 11. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šuligoj David, izstop 20. 7. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šuligoj David, razrešen 20. 7. 1995; pro-
kurist Gregorič Aljoša, razrešen 20. 7. 1995
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; prokuristka Gregorič Jor-
dana, imenovana 20. 7. 1995, Nova Gorica,
Vodovodna pot 6, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka ; 3320 proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-

gih instrumentov in naprav, razen op; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 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 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 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 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, 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
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Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 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
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420
Telekomunikacije; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-21487

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00978 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa FEŽNAR, d.o.o., Podjetje
za trgovino in turizem, Idrijska Bela,
Idrijska Bela 14, Idrija, pod vložno št.
1/03075/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah ter razširitve dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5762006
Osnovni kapital: 2,313.900 SIT
Ustanovitelj: Likar Dušan, Idrija, Idrij-

ska Bela 14, vstop 22. 5. 1993, vložek
2,313.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: izposoja
koles, motornih koles in vozil (rent a car);
odkup, predelava in prodaja mesa ter pro-
izvodnja mesnih proizvodov; proizvodnja
prehrambenih izdelkov; kmetijska proizvod-
nja (poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, ži-
vinoreja).

Rg-21488

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00835 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AGRO-ELITE, Zastopstva
in trgovina, d.o.o., Zalošče, Zalošče 10,
Dornberk, pod vložno št. 1/02839/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5711223
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bozzato Giovanni, Porto-

gruaro, (VE), Teglio Veneto, Parz. 72, vstop
19. 10. 1993, vložek 735.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rojc David, Dornberk,
Zalošče 110, vstop 19. 10. 1993, vložek
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21489

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01733 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SALUMIS, Podjetje za teh-
nološko svetovanje in trženje na področ-
ju živilske industrije, d.o.o., Nova Gorica,
Borisa Kalina 13, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/00781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenikov ter
spremembo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5353963
Ustanovitelj: Dominko Cvetko, izstop

22. 9. 1994; Štavar Edvard, Nova Gorica,
Ul. Borisa Kalina 13, vstop 22. 9. 1994,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvetko Dominko, razrešen 22. 9.
1994; direktor Štavar Edvard, imenovan 22.
9. 1994, kot direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-21490

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00854 z dne 16. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ESCARGO, Prevoz in sto-
ritve, Batuje, d.o.o., Batuje 28 f, Črniče,
pod vložno št. 1/02759/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5689210
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: SMART, Industrija, finan-

ce, investicije, Vrtojba, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, MMP Vrtojba, vstop 1. 12. 1992,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vetrih David, Črniče, Batuje 28 f,
vstop 1. 12. 1992, vložek 900.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-21491

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00428 z dne 16. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PREMIERA, Kultura in tu-
rizem, p.o., Bovec, pod vložno št.
1/01709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje zasebnega podjetja p.o.
v družbo z omejeno odgovornostjo in spre-
membo firme, uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5532205
Firma: PREMIERA, Kultura in turi-

zem, d.o.o., Bovec

Skrajšana firma: PREMIERA, d.o.o.,
Bovec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,646.980 SIT
Ustanovitelj: Wojčicki Sergij, Bovec,

Klanec 17, vstop 11. 2. 1991, vložek
1,646.980 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21492

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01849 z dne 14. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PIGAL, d.o.o., export – im-
port, Soška 8 – Solkan, Nova Gorica, se-
dež: Soška 8, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00516/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5310113
Firma: PIGAL, Trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PIGAL, d.o.o. Nova

Gorica
Sedež: Nova Gorica, Rejčeva ulica 5.

Rg-21497

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01036 z dne 14. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TO-TI, Gostinske storitve
bifeja in trgovine, d.o.o., Dornberk, Gre-
gorčičeva 25, Dornberk, pod vložno št.
1/01793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in razširitve dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5791596
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Šinigoj Ljubo, Dornberk,

Gregorčičeva 25, vstop 19. 12. 1990, vlo-
žek 1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi na: vzdrževanje av-
tomobilov, tovornih in vlečnih vozil, stro-
jev in naprav; zastopanje domačih in tujih
firm v prometu blaga in storitev; konsigna-
cija in tranzit blaga; organizacija športnih
in kulturnih prireditev; prevoz blaga v no-
tranjem in mednarodnem cestnem prometu.

Rg-21498

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01112 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa POSOČJE, Gradbeništvo
in inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Ul. Bra-
tov Hvalič 2, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01212/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5410649
Osnovni kapital: 1,620.000 SIT
Ustanoviteljica: Vogrinčič Zlata, Nova

Gorica, Ul. bratov Hvalič 2, izstop 22. 9.
1990, vložek 1,620.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21499

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02268 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MIDAM, Trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Volčja Draga, Volčja Draga
11, Volčja Draga, pod vložno št.
1/02529/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5627494
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mavrič Miro in Mavrič

Darja, oba iz Mirna, Miren 142/c, vstopila
26. 6. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-21501

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01039 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MGM, Proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Nova Gorica, Sta-
ra gora 4 a, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01295/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433444
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Susič Gvido, Nova Gorica,

Stara gora 4b, vstop 20. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21502

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01109 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPORTKAJAK-MINČ,
Gradbeništvo, trgovina in gostinstvo,
d.o.o., Čezsoča, Bovec, Česzoča 12 b, Bo-
vec, pod vložno št. 1/02076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah ter vstop družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5563097
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Bizjak Alojz, Bovec, Čez-

soča 12 b, vstop 20. 12. 1991, vložek
771.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bizjak Mojca, Bovec, Čezsoča 12 b, vstop
23. 5. 1994, vložek 737.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-21503

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01106 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa REJA, Trgovsko podjetje,
d.o.o., Grgar, Grgar 10, Grgar, pod vlož-
no št. 1/00977/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5376599
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Reja Efren, Grgar, Grgar

10, vstop 5. 4. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21504

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01121 z dne 11. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PAK-LES, Leseni izdelki,
d.o.o., Anhovo, Ložice 54, Anhovo, Loži-
ce 54, Anhovo, pod vložno št. 1/03040/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5756057
Osnovni kapital: 2,830.519 SIT
Ustanovitelj: Krašček Rudi, Anhovo, Lo-

žice 54, vstop 23. 4. 1993, vložek 2,830.519
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21505

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01576 z dne 11. 8. 1995 pri

subjektu vpisa PIGAL, d.o.o., export-im-
port, Soška 8 – Solkan, Nova Gorica, se-
dež: Soška 8, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00516/00 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.: 5310113
Osnovni kapital: 50,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lenardi Vladimiro, Porde-

none, Italija, Via Oslavia 1 a, vstop 26. 11.
1989, vložek 12,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gašparin Branko, Dobrovo,
Neblo 1 e, vstop 26. 11. 1989, vložek
12,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Pintar Marjan, Šempeter pri Gorici, Ul.
Ivana Suliča 4 a, vstop 26. 11. 1989, vložek
12,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost družbe se razširi za: izvajanje
in organiziranje inštalacijskih, zaključnih in
drugih obrtnih del v gradbeništvu; servisi-
ranje, popravila, vzdrževanje in pranje ter
čiščenje vseh vrst vozil.

Rg-21507

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01860 z dne 10. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MISAN, d.o.o., podjetje za
gostinstvo in turizem, Dornberk, Vodni-
kova 45, Dornberk, pod vložno št.
1/02436/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in skrajšane firme, razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5851777
Firma: MISAN, Trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: MISAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šinigoj Danilo, Dornberk,

Vodnikova 45, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 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; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniš-
kih in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-21508

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01051 z dne 10. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TOLMAR, Transportno
agencijsko podjetje, d.o.o., Poljubinj 89 f,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89 f, Tolmin, pod
vložno št. 1/02531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5629896
Osnovni kapital: 1,903.200 SIT
Ustanovitelj: Trekman Zoran, Maribor,

Maistrova 22, vstop 4. 6. 1992, vložek
1,903.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21509

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01120 z dne 10. 8. 1995 pri
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subjektu vpisa DEJA, export-import, tr-
govina, Šempeter pri Gorici, d.o.o., Pod-
mark 4, Šempeter pri Gorici, pod vložno
št. 1/01497/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zako-
nom o gospodarskih družbah ter spremem-
bo imena in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5465893
Firma: DEJA, Mednarodna trgovina

Šempeter pri Gorici, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Špacapan Danilo, Nova

Gorica, Cankarjeva 58, vstop 20. 12. 1990,
vložek 1,652.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi za: gostinske stori-
tve nastanitve in prehrane ter druge gostin-
ske storitve; organizacija in prirejanje šport-
nih prireditev, treningov in tekmovanj.

Rg-21512

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01255 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Tolmin, d.o.o., Padlih borcev 11/a, Tol-
min, pod vložno št. 1/02498/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in imenovanje zastopnika družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5617308
Osnovni kapital: 232,241.672 SIT
Ustanovitelj: Mlinotest, živilska industri-

ja, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14, vstop
27. 2. 1992, vložek 232,241.672 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Drešček Stanka, imenovana 1. 11.
1992, Tolmin, Gregorčičeva 8, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev, razen pri
sklepanju pogodb o vlaganju ali pridobiva-
nju sredstev ter pogodb o nakupu, najemu
in prodaji osnovnih sredstev v vrednosti nad
10.000 DEM tolarske protivrednosti, za kar
potrebuje predhodno soglasje skupščine.

Rg-21514

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01254 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MLINOTEST PEKARNA,
Idrija, d.o.o., Gregorčičeva 71, Idrija, pod
vložno št. 1/02500/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5619106
Osnovni kapital: 59,658.118 SIT
Ustanovitelj: Mlinotest, živilska industri-

ja, d.d., Ajdovščina, Tovarniška 14, vstop
27. 2. 1992, vložek 59,658.118 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-21516

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 93/01133 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TOLMAR, transportno
agencijsko podjetje, d.o.o., Poljubinj 89 f,
Tolmin, sedež: Poljubinj 89 f, Tolmin, pod
vložno št. 1/02531/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5629896
Dejavnost družbe se razširi: turistično

poslovanje.

Rg-21517

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01118 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa RIF, Računovodsko finanč-
ni inženiring, d.o.o., Nova Gorica, Vojko-
va 61, Nova Gorica, pod vložno št.
1/01334/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5432928
Sedež: Nova Gorica, Ledine 57
Osnovni kapital: 1,501.915 SIT
Ustanovitelj: Kralj Silvan, Nova Gorica,

Ledine 57, vstop 19. 11. 1990, vložek
1,501.915 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21518

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01057 z dne 9. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SKAPIN, Elektrotehnično
podjetje, d.o.o., Vipava, Beblerjeva 19,
Vipava, pod vložno št. 1/00544/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5404517
Osnovni kapital: 1,584.750 SIT
Ustanovitelj: Skapin Peter, Vipava, Na

Produ 12, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,584.750 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21520

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01117 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROCENTER, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Tolmin, Rutarje-
va 1, Tolmin, pod vložno št.: 1/00294/00
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.: 5288711
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Dejavnost družbe se razširi na: prevoz

blaga v cestnem prometu.

Rg-21522

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01031 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AUTOSERVIS ALPE
ADRIA, Storitve in trgovina, d.o.o., Nova
Gorica, Cankarjeva 80, Nova Gorica, pod
vložno št. 1/03015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5754968
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: AAA Autoservis Alpe

Adria, s.c.r.l., Udine, Italia, Piazza Marconi
7, vstop 24. 3. 1993, vložek 80.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrečar Boris,
Nova Gorica, Cankarjeva 80, vstop 24. 3.
1993, vložek 1,620.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-21523

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01281 z dne 7. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EUROŠPORT, Trgovina za
šport, lov in ribolov, d.o.o., Tolmin, Bazo-
viška 1, Tolmin, pod vložno št. 1/00987/00

vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5390800
Osnovni kapital: 2,166.925 SIT
Ustanoviteljica: Križnič Zdravka, Tol-

min, Soška ulica 12, vstop 10. 4. 1990,
vložek 2,166.925 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21527

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00613 z dne 4. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TOP-MODELTEHNIK,
Proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., No-
va Gorica, Bratov Hvalič 145, Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/02960/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5743737
Osnovni kapital: 1,875.000 SIT
Ustanovitelj: Jeklin Matej, Nova Gorica,

Cankarjeva 17, vstop 23. 3. 1993, vložek
1,875.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21528

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00986 z dne 7. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPEZA, Trgovina, d.o.o.,
Idrija, Vojskarska 4 sedež: Vojskarska 4,
Idrija, pod vložno št. 1/02445/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah, vstop družbenika ter razširitev dejavn-
soti s temile podatki:

Matična št.: 5613108
Osnovni kapital: 1,502.501 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Roman, vstop

7. 4. 1992 in Likar Anica, vstop 29. 4. 1994
, oba iz Idrije, Kobalova 11, vložila po
751.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vid-
mar Roman, imenovan 29. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost družbe se razširi za: gradnja,
adaptacija in vzdrževanje objektov visoke
in nizke gradnje; zaključna dela v gradbe-
ništvu (kleparstvo, krovstvo ipd.); popravi-
lo in vzdrževanje osebnih in tovornih vozil
ter kmetijskih strojev (avtomehanične, av-
tokleparske, avtoličarske i.p.d. storitve); iz-
vajanje strojnih gradbenih del; strojno in
ročno pletilstvo; izvajanje gostinske dejav-
nosti; nega bolnika na domu.

Rg-21529

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00401 z dne 4. 8. 1995 pri
subjektu vpisa INMERK, Trgovina in
gradbeništvo, d.o.o., Nova Gorica, Grad-
nikove brigade 49, Nova Gorica, pod vlož-
no št. 1/01423/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5443911
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Klavdio, Nova Go-

rica, Gradnikove brigade 31, vstop 22. 12.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-21530

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00845 z dne 3. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROSOFT, računalniški in-
ženiring, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
Stjenkova 16, Šempeter pri Gorici, pod
vložno št. 1/02983/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev akta in kapitala
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5749859
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelja: Spagnolo Darjo, Šempe-

ter pri Gorici, Stjenkova 16, vstop 5. 4.
1993, vložek 777.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Milanič Simon, Šempeter pri Go-
rici, Na pristavi 57, vstop 5. 4. 1993, vložek
777.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21531

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01321 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa FOREST, Podjetje za od-
kup, predelavo in prodajo tehničnega le-
sa ter drv za kurjavo, d.o.o., Rožna doli-
na, Nova Gorica, Ulica 9. maja 25, Rožna
dolina, Nova Gorica, pod vložno št.
1/00998/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5383404
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kolavčič Damijan, vstop

6. 6. 1990 in Kolavčič Loredana, vstop
10. 6. 1990, oba iz Nove Gorice, Ul. 9. maja
25, Rožna dolina, oba vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, uvoz-izvoz, maloobmejni pro-
met; gradbeni inženiring, izvajalski in sve-
tovalni.

Rg-21532

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00443 z dne 1. 8. 1995 pod
št. vložka 1/03524/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5910072
Firma: ITOP, d.o.o., podjetje za inže-

niring, trgovino in proizvodnjo, Ajdovš-
čina

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

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Gregorčičeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slejko Dušan, Ajdovščina,

Kidričeva 17, vstop 14. 7. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slejko Dušan, imenovan 14. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1995: 1552
Proizvodnja slodoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Pro-
izvodnja prepečenca in piškotov; proizvod-
nja trajnega peciva in slaščic; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1598 Proizvodnja

mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 222
Drugo tiskarstvo; 2953 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
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; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 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; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim 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; 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, teste-
ninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina

na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina 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; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6512 Dru-
go denarno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 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; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

NOVO MESTO

Rg-15881

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00165 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
NOVO MESTO, p.o., Ljubljanska 47, No-
vo mesto, pod vložno št. 1/00017/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča razširitev in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti,
s temile podatki:

Matična št. 5069149
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 4523

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2320
Proizvodnja naftnih derivatov; 266 Pro-
izvodnja izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 2663 Proizvodnja sveže betonske meša-
nice; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2030 Stavbno mizarstvo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 361 Proizvodnja
pohištva; 515 Trgovina na debelo z nekme-
tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
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javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

Rg-16061

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02356 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa MAXIMA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Gradac,
d.o.o., pod vložno št. 1/03195/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, dejavnosti, zastopnika, pove-
čanje osnovnega kapitala, družbenikov, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, s temile podatki:

Matična št. 5784522
Firma: VINTEKS, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Vinica
Skrajšana firma: VINTEKS, d.o.o., Vi-

nica
Sedež: Vinica, Ogulin 1/a
Osnovni kapital: 1,615.708,90 SIT
Ustanovitelj: Stariha Dušan, izstop

19. 12. 1994; Novoteks konfekcija, izdelo-
vanje konfekcije, Novo mesto, d.o.o., Novo
mesto, Foersterjeva 10, vstop 19. 12. 1994,
vložek 1,615.708,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stariha Dušan, razrešen 19. 12. 1994;
direktor Starešinič Jože, imenovan 19. 12.
1994, Vinica, Preloka 20, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 1. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili.

Rg-17560

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00249 z dne 16. 6. 1995
pri subjektu vpisa VINTEKS, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Vinica, Ogu-
lin 1/a, Vinica, pod vložno št. 1/03195/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo ustanovitelja, s temile podatki:

Matična št. 5784522
Ustanovitelj: Novoteks konfekcija, izde-

lovanje konfekcije, Novo mesto, d.o.o., iz-
stop 24. 5. 1995; Starešinič Jože, Vinica,
Preloka 10, vstop 24. 5. 1995, vložek
1,615.708,90, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20512

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00273 z dne 28. 7. 1995
pri subjektu vpisa KOMUNALA NOVO
MESTO, d.o.o., javno podjetje, Rozma-

nova ulica 2, Novo mesto, pod vložno št.
1/00098/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta,
s temile podatki:

Matična št. 5073120
Člani nadzornega sveta: Preskar Jožef,

Kink Anton Zvonko, Hribernik Boris, Zu-
pan Adolf in Matko Miloš, vsi izstopili
20. 4. 1995; Strmole Feliks, Turk Pavel,
Kocjan Jože, Dimitrič Ada in Kink Anton
Zvonko, vsi vstopili 20. 4. 1995.

Rg-20514

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00295 z dne 27. 7. 1995
pri subjektu vpisa REAL, storitve financi-
ranja, svetovanja in trženja, d.o.o., Novo
mesto, Trdinova 2, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/01512/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastila zastop-
nika, s temile podatki:

Matična št. 5443768
Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-

benica Dulc Mojca, Trebnje, Cankarjeva 39,
razrešena kot v. d. direktorja 6. 7. 1995 in
imenovana za direktorico, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-20516

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02432 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa PROGRAMER, trgovi-
na, proizvodnja in storitve, d.o.o., Novo
mesto, Cesta herojev 22, Novo mesto, pod
vložno št. 1/03548/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, uskla-
ditev dejavnosti, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št. 5813417
Sedež: Novo mesto, Seidlova 22
Osnovni kapital: 1,567.459,90 SIT
Ustanovitelja: Duraković Zaim in Dura-

ković Refika, oba Novo mesto, Seidlova 22,
vstopila 22. 6. 1993, vložila po 783.729,95
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 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 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 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; 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; 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; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 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; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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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.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 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 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-20518

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00153 z dne 24. 7. 1995
pod št. vložka 1/03781/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o., s
temile podatki:

Matična št. 5900379
Firma: C.A.I. TEHNIKA – ČEŠAREK,

proizvodnja strojev in naprav, obdelava
kovin in plastike ter vzdrževanje, d.n.o.

Skrajšana firma: C.A.I. TEHNIKA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Volčičeva 9B
Ustanovitelja: Češarek Ciril in Češarek

Irena, oba Novo mesto, Volčičeva 9B, vsto-
pila 19. 4. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Češarek Ciril, imenovan 19. 4. 1995;
družbenica Češarek Irena, imenovana 19. 4.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
2852 Splošna mehanična dela; 295 Proizvod-
nja drugih strojev za posebne namene; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Rg-20519

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00288 z dne 24. 7. 1995
pod št. vložka 1/03780/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5907896
Firma: I.Z.A., podjetje za inženiring in

zastopstvo, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: I.Z.A., d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovska 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Marijan, Novo

mesto, Rogovska 36 in Zupanc Tone, Novo
mesto, Florjanov trg 4, oba vstopila 28. 5.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Marijan, imenovan 28. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 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; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 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; 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.; 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; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavno-
sti.

Rg-20520

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02545 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa C.E.L., promet z lesom,
d.o.o., Drenje 10, Straža, pod vložno št.
1/00555/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenika, zastopnika in dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, s temile podatki:

Matična št. 5321514
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Janez, izstop 23. 12.

1994; Tavčar Jurij, Straža, Stara vas 1, vstop
23. 12. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Janez, razrešen 23. 12. 1994;
družbenik Tavčar Jurij, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
361 Proizvodnja pohištva; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov; d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 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-20523

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02457 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa RO, podjetje za trgovi-
no in proizvodnjo, d.o.o., Šentrupert, Šen-
trupert 63, Šentrupert, pod vložno št.
1/03156/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5755786
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelj: Roblek Pavel, Ivančna Go-

rica, Ljubljanska cesta 30/b, vstop 23. 2.
1993, vložek 1,570.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 24. 7. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 8042
Drugo izobraževanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje; d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-20524

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02464 z dne 21. 7. 1995
pri subjektu vpisa FIGURA IMPEX, pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Adlešiči, Velika sela 1, Adlešiči,
pod vložno št. 1/03388/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, s temile po-
datki:

Matična št. 5791413
Osnovni kapital: 1,689.000 SIT
Ustanovitelji: Filipčič Edvard, Ontario,

1200 Consecion 10 W. Flamborough, vstop
28. 5. 1993, vložek 35.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Vrščaj Marjan, Črno-
melj, Stražnji vrh 20, vstop 28. 5. 1993,
vložek 35.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Požek Robert, Adlešiči, Velika sela
1, vstop 28. 5. 1993, vložek 1,619.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20529

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02469 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa DAR-MAR, proizvod-
nja in trgovina, Novo mesto, d.o.o., Slav-
ka Gruma 24, Novo mesto, pod vložno št.
1/01330/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo zastopnika, družbenika in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, s
temile podatki:

Matična št. 5437881
Firma: NAIS, trgovina in proizvodnja,

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: NAIS, Novo mesto,

d.o.o.

Sedež: Novo mesto, Mestne njive 12
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Božidar in Zajc Iva-

na, oba izstopila 30. 11. 1994; Dejanović
Novica, Novo mesto, Mestne njive 12, vstop
30. 11. 1994, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zajc Ivana, razrešena 30. 11. 1994;
direktor Dejanović Novica, imenovan
30. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20530

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00275 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa DOLENJKA, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, Novo me-
sto, p.o., Glavni trg 23, Novo mesto, pod
vložno št. 1/00012/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, s temile podatki:

Matična št. 5025141
Firma: DOLENJKA, trgovina na debe-

lo in drobno, Novo mesto, d.d.
Skrajšana firma: DOLENJKA, d.d., No-

vo mesto
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 833,391.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 19. 4.
1995, vložek 83,339.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vstop 19. 4. 1995, vložek
83,339.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 19. 4. 1995,
vložek 319,538.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Abramovič Biserka in ostali
upravičenci interne razdelitve, po spisku, ki
je sestavni del akta o lastninskem preobli-
kovanju, Novo mesto, Nad mlini 41, vstopi-
li 19. 4. 1995, vložek 166,679.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo; Abramovič Bi-
serka in ostali udeleženci notranjega odku-
pa, po spisku, ki je sestavni del akta o
lastninskem preoblikovanju, Novo mesto,
Nad mlini 41, vstopili 19. 4. 1995, vložek
180,496.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Sočič Mirko, razrešen 19. 4. 1995;
zastopnik Jaki Ladislav, razrešen 19. 4.
1995; zastopnik Blažič Janez, razrešen
19. 4. 1995; generalni direktor Jakopin Mak-
similijan, razrešen 19. 4. 1995; Jakopin
Maksimilijan, Novo mesto, Šukljetova 9,
razrešen 19. 4. 1995 kot generalni direktor,
ki zastopa družbo neomejeno, razen pri skle-
panju investicijskih pogodb, sklepanju po-
godb in najemanju kreditov za osnovna
sredstva in sklepanju pogodb o nakupu in
prodaji stanovanj, za kar potrebuje soglasje
delavskega sveta, ter imenovan dne 19. 4.
1995 za generalnega direktorja, ki zastopa
družbo neomejeno; direktor Blažič Janez,
imenovan 19. 4. 1995, Novo mesto, Belo-
kranjska cesta 50, zastopa družbo na po-
dročju sektorja komerciale; direktor Jaki La-
dislav, imenovan 19. 4. 1995, Novo mesto,
Smolenja vas 11, zastopa družbo na področ-
ju gospodarsko računovodskega sektorja; di-
rektor Sočič Mirko, imenovan 19. 4. 1995,
Novo mesto, Košenice 53, zastopa družbo
na področju splošnega sektorja.

Člani nadzornega sveta: Bohorič Jože,
predsednik, Vencelj Stane, namestnik pred-
sednika, Jordan Marija, članica, Veselič
Brane, član, Jerman Marjan, član in Muller
Iztok, član, vsi vstopili 19. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 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; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
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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
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi, gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6522 Drugo kredit-
no posredništvo; 6523 Drugo finančno po-
sredništvo, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-20532

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00220 z dne 20. 7. 1995
pod št. vložka 1/03779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5904684
Firma: PROMIXEL, trgovina, gostins-

tvo in storitve, d.o.o., Črnomelj

Skrajšana firma: PROMIXEL, d.o.o.,
Črnomelj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnomelj, Grajska ulica 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Đukić Boško, Ljubljana,

Rojčeva ulica 21, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Đukić Boško, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 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;
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; 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; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-20533

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00278 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., Ko-
čevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod vložno
št. 1/02197/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris omejitev pooblastil zastopni-
ka, s temile podatki:

Matična št. 5577403
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ilijanić Ivan, razrešen 29. 6. 1995,
Novo mesto, Slavka Gruma 48, ki je zasto-
pal družbo neomejeno, s tem, da lahko skle-
pa naslednje pogodbe in opravlja naslednja
pravna dejanja na podlagi predhodnega so-
glasja upravnega odbora: pogodbe o naje-
manju in dajanju kreditov; pogodbe o odku-
pu delnic oziroma deležev drugih družb in
podjetij in pogodbe o vlaganju sredstev na
pogodbeni osnovi v družbena podjetja; po-
godbe o skupnih vlaganjih s tujimi osebami;
pogodbe o statusnih spremembah družbe;
pogodbe o investicijah in druge pogodbe,
katerih vrednost je višja od protivrednosti
100.000 DEM; pogodbe o prenosu delnic,
ki se glasijo na ime; pogodbe o dovolitvi
hipoteke v korist tretjega; odobritev garan-
cije in drugih jamstev; pogodbe o prodaji
delnic oziroma deleža, ki ga ima družba v
drugi družbi; in ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20536

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 95/00021 z dne 19. 7. 1995 pri
subjektu vpisa REL, izdelava elektronskih
naprav, računalniški inženiring in sveto-
vanje, Šentjernej, d.o.o., Prvomajska 4,
Šentjernej, pod vložno št. 1/00900/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in osebe, pooblaščene za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št. 5364337
Ustanovitelj: Rumpret Jožica, izstopila

15. 6. 1994; Gošte Marko, Šentjernej, Staro
sejmišče 45, vstop 15. 6. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rumpret Jožica, razrešena 15. 6.
1994; direktor Gošte Marko, imenovan 15.
6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20539

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00254 z dne 18. 7. 1995
pri subjektu vpisa JUMB, trgovsko in pro-
izvodno podjetje Novo mesto, d.o.o., Nad
mlini 104, Novo mesto, pod vložno št.
1/00618/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti, s temile podatki:

Matična št. 5323673
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 1586

Predelava čaja in kave; 1810 Proizvodnja
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usnjenih oblačil; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 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;
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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki,
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, 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; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6623 Drugo

finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posred-
ništvo z vrednostnimi papirji; 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; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-20545

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02470 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa MA-RA, proizvodno in
trgovsko podjetje ex-import, Šentrupert,
d.o.o., Škrljevo 16, Šentrupert, pod vlož-
no št. 1/01129/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5403073
Firma: MA-RA, proizvodno in trgov-

sko podjetje ex-import, d.o.o.
Skrajšana firma: MA-RA, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Kandijska 39
Osnovni kapital: 1,886.000 SIT
Ustanovitelj: Rataj Marjan, Šentrupert,

Škrljevo 16, vstop 30. 5. 1990, vložek
1,886.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20546

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02463 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa CESAR, zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu in trgovina,
Novo mesto, d.o.o., Šmihel 40, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/01290/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, s temile podatki:

Matična št. 5421314
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cesar Andrej, vložil

450.000 SIT; Cesar Renata, vložila 150.000
SIT; Cesar Jože, vložil 900.000 SIT, vsi
Novo mesto, Belokranjska cesta 25, vstopili
22. 8. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-20547

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00267 z dne 12. 7. 1995
pod št. vložka 1/03777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d., s te-
mile podatki:

Matična št. 5907608
Firma: MATJAŠIČ, Realitetna pisar-

na, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Novo mesto, Maistrova 15
Ustanoviteljica: Matjašič Cveta, komple-

mentar, Novo mesto, Maistrova 15, vstop
26. 6. 1995, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem in komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Matjašič Cveta, imenovana 26. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
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nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-20549

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00271 z dne 11. 7. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
gostinstvo, turizem in trgovina, Novo me-
sto, d.d., Kočevarjeva ulica 2, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, razširitev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, člane nadzornega sveta, s
temile podatki:

Matična št. 5577403
Firma: PIONIR STANDARD, družba

za gradnjo in inženiring, d.d.
Skrajšana firma: PIONIR STANDARD

– GRADBENIŠTVO, d.d.
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1
Člani nadzornega sveta: Zupančič Ro-

bert, vstopil 29. 6. 1995; Svetina Marko,
vstopil 29. 6. 1995; Rems Marko, vstopil
30. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 153 Pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 159
Proizvodnja pijač; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 281 Proizvodnja grad-
benih kovinskih izdelkov; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 451 Pripravljalna dela na gradbiš-
čih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 452 Gradnja objektov in delov objek-
tov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
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; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-

mi za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajlnah, pretežno z živili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-20550

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 95/00276 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa KRKA, tovarna zdravil, p.o.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo me-
sto, pod vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št. 5043611
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Pavletič Mladen, razrešen 1. 12.
1993; zastopnik Pavišić Stjepan, razrešen
30. 4. 1994; zastopnik Miklavčič Peter, ime-
novan 1. 9. 1993, Novo mesto, Cesta brigad
16, zastopa družbo kot tehnični direktor, za
sklepanje poslov, ki se nanašajo na tehnič-
no funkcijo; zastopnik Poljanec Janez, ime-
novan 1. 12. 1993, Škofja Loka, Kidričeva
52, kot direktor Sektorja logistike in naba-
ve, zastopa družbo v okviru tekočega poslo-
vanja dejavnosti sektorja; zastopnik Primc
Jože, imenovan 1. 12. 1993, Dvor, Sadinja
vas 29, kot direktor programa veterina za-
stopa družbo v okviru tekočega poslovanja
dejavnosti programa; zastopnik Jelnikar
Igor, imenovan 1. 2. 1994, Mengeš, Ber-
gantova 3, zastopa družbo kot direktor Tra-
ding sektorja za sklepanje prodajnih poslov
v okviru poslovanja sektorja.

Rg-20552

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00151 z dne 5. 7. 1995
pri subjektu vpisa KARANTANIJA FILM,
distribucija video in film programa,
d.o.o., Šentrupert, Slovenska vas 5, Šen-
trupert, Podružnica Ljubljana, Parmova
53, pod vložno št. 1/03628/01 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
sedeža podružnice in uskladitev dejavnosti
podružnice, s temile podatki:

Matična št. 5827817
Firma: KARANTANIJA FILM, distri-

bucija video in film programa, d.o.o., Šen-
trupert, Slovenska vas 5, Šentrupert, Po-
družnica Ljubljana, Dalmatinova 3

Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 3
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 221

Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-

zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 323 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka;
335 Proizvodnja ur; 365 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na 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; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 632 Druge pomožne
dejavnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 652 Dru-
go finančno posredništvo; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 744 Ekonomska pro-
paganda; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 921 Filmska in videodejavnost; 922
Radijska in televizijska dejavnost; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 925 Dejavnost
knjižnic, arhivov, muzejev in druge kultur-
ne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev.

Rg-20553

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00237 z dne 21. 6. 1995
pod vložno št. 1/03773/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o., s
temile podatki:

Matična št. 5906440
Firma: SUHOR ŠTUBLJAR IN OSTA-

LI, Trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: SUHOR ŠTUBLJAR

IN OSTALI, d.n.o
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolnji Suhor pri Metliki, Dol-

nji Suhor pri Metliki 6a
Ustanovitelja: Štubljar Branko, Dolnji

Suhor pri Metliki, Dolnji Suhor pri Metliki
6a, vstop 30. 5. 1995, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem; Šušteršič Fran-
čiška, Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 3,
vstop 30. 5. 1995, odgovornos: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štubljar Branko, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Šušteršič Frančiška, imenovana 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
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vrstnih izdelkov; 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; 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; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Rg-20554

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00217 z dne 4. 7. 1995
pod vložno št. 1/00552/01 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podružni-
ce, s temile podatki:

Matična št. 5321310002
Firma: PLANTA, trgovsko in proizvod-

no podjetje Prelesje, d.o.o., Podružnica
Ljubljana

Skrajšana firma: PLANTA Prelesje,
d.o.o., Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Vojkova 58
Ustanovitelj: Planta, trgovsko in pro-

izvodno podjetje Prelesje, d.o.o., Šentrupert,
Prelesje 32, vstop 12. 5. 1995, odgovornos:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mihelič Mitja, imenovan 12. 5. 1995,
Ljubljana, Ptujska 30, zastopa družbo brez
omejitev; zastopnica Mihelič Vlasta, ime-
novana 12. 5. 1995, Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 16, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 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 Po-
sredništvo 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; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pi-
jačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah.

Rg-21837

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00309 z dne 30. 8. 1995
pod vložno št. 1/03785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev, d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5915139
Firma: MKO, mehanika, kovinarstvo,

trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MKO, d.o.o., Novo me-

sto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelji: Avsec Jože, Mirna peč,

Ivanja vas 24; Blatnik Marjan, Novo mesto,
Jakčeva 19; Brulc Jože, Otočec ob Krki,
Gor. Kronovo 3; Golob Vesna, Novo mesto,
Muhaber 42, vložila 60.000 SIT; Gril Mar-
jan, Uršna sela, Ljuben 98; Kapetan Milan,
Novo mesto, Danila Bučarja 26; Medic Sta-
ne, Otočec ob Krki, Gor. Kronovo 9; Merlin
Milan, Novo mesto, Dolenje Kamence 56;
Mijoč Ivan, Novo mesto, Jakčeva ulica 21;
Muhič Darko, Novo mesto, Hudo 12; Pate
Andrej, Novo mesto, Gorenje Kamence 10;
Šmajdek Igor, Novo mesto, Šukljetova 30;
Tratnik Janez, Novo mesto, Šalijeva ulica
10; Virc Leopold, Novo mesto, Hudo 15;
Zupančič Marija, Novo mesto, Cesta brigad
37; Zupančič Štefan, Trebnje, Dol pri Treb-
njem 12, vsi vstopili 24. 8. 1995, vložili po
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kapetan Milan, imenovan 24. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Gril Marjan, imenovan 24. 8. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovni pooblaš-
čenec; družbenik Šmajdek Igor, imenovan
24. 8. 1995, zastopa družbo brez omejitev
kot poslovni pooblaščenec.

Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1995: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozil;
281 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohišva; 282 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 385 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 286 Pro-

izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
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 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen op.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4030 Oskrba s paro in toplo vo-
do; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4544 Soboslikar-
ska in steklarska dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 511 Posredništvo;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami in ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol.

Rg-21836

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00222 z dne 14. 8. 1995
pod vložno št. 1/03782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5906806
Firma: EVAS, trgovina in storitve, No-

vo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: EVAS, Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Nad mlini 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jankovič Cvetka, Novo

mesto, Nad mlini 66, vstop 23. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jankovič Cvetka, imenovana
23. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
014 Storitve za rastlinsko pridelavo in živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 174 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 176 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov; 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;

181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 183
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 191 Strojenje in dodela-
va usnja; 192 Proizvodnja usnjene galante-
rije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
193 Proizvodnja obutve; 201 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 202
Proizvodnja funirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 205 Proizvodnja drugih lesenih
izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 212 Proizvodnja izdelkov iz
papirja in kartona; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
501 Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 503
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; trgovi-
na s posameznimi deli in opremo; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter pri-
prava in dostava hrane (catering); 602 Drug
kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiš-
čenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 671 Pomožne dejavnosti v finanč-
nem posredništvu, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje 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; 741
Pravne, računovodske, knjigodovske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-

nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
926 Športna dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-21839

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00299 z dne 24. 8. 1995
pod vložno št. 1/03783/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5908078
Firma: PEČI – KERAMIKA, Proizvod-

nja keramičnih pečnic, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Klemenčičeva uli-

ca 15
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelji: Berkopec Alojz, Novo me-

sto, Pristava 5, vložek 160.000 SIT; Berko-
pec Marjan, Straža, Vavta vas 39, vložek
160.000 SIT; Bizjak Zdravko, Trebnje, Can-
karjeva ulica 19, vložek 160.000 SIT; Bo-
sanič Milena, Novo mesto, Danila Bučarja
6, vložek 20.000 SIT; Bruner Vladimir, No-
vo mesto, Šegova 10, vložek 80.000 SIT;
Colnar Hugo, Novo mesto, Šegova 120, vlo-
žek 160.000 SIT; Drakulič Damir, Metlika,
Ulica 1. maja 4, vložek 160.000 SIT; Golob
Jože, Šentjernej, Dol. Brezovica 02/A, vlo-
žek 10.000 SIT; Huč Lidija, Trebnje, Mai-
strova ulica 16, vložek 50.000 SIT; Hutevec
Miroslav, Novo mesto, Gor. Lakovnice 7,
vložek 80.000 SIT; Krsnik Stjepan, Novo
mesto, Valantičevo 13, vložek 160.000 SIT;
Kukman Alenka, Novo mesto, Danila Bu-
čarja 16, vložek 20.000 SIT; Matko Zora,
Brusnice, Portoroška 7, vložek 50.000 SIT;
Mejaš Jože, Mokronog, Martinja vas 36,
vložek 160.000 SIT; Šakanovič Šehrija, No-
vo mesto, Kočevarjeva ulica 6, vložek
30.000 SIT; Stepan Kos Smiljana, Novo me-
sto, Črnošnjice 19, vložek 40.000 SIT; Žu-
pan Jože, Šentjernej, Turo polje 26, vložek
40.000 SIT; odgovornost: ne odgovarjajo,
vsi vstopili 27. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krsnik Stjepan, imenovan 27. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 2621
Proizvodnja gospodinjske in okrasne kera-
mike; 2622 Proizvodnja sanitarne kerami-
ke; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izola-
cijskih elementov iz keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 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; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 281 Proizvodnja gradbenih kovin-
skih izdelkov; 454 Zaključna gradbena de-
la; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
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Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-21840

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00187 z dne 24. 8. 1995
pod vložno št. 1/03784/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev k.d., s te-
mile podatki:

Matična št. 5901618
Firma: VOX – VIDRIH, k.d., šola tujih

jezikov
Skrajšana firma: VOX – VIDRIH, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Trebnje, Ulica heroja Simonči-

ča 10
Ustanovitelja: Vidrih Marjan – komple-

mentar, Trebnje, Ulica heroja Simončiča 10,
vstop 10. 5. 1995, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Cuder Tanja – ko-
manditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidrih Marjan, imenovan 10. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995:
22110 Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje re-
vij in periodike; 22150 Drugo založništvo;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-21841

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00210 z dne 4. 9. 1995
pri subjektu vpisa ZUPANČIČ, proizvod-
nja gumitehničnih izdelkov, Črnomelj,
d.o.o., Belokranjska 28, Črnomelj, pod
vložno št. 1/01050/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev in uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št. 5384354
Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 0501

Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2840 Kovanje, stiskanje,

vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 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; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki
in mehkužci; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-21842

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00293 z dne 4. 9. 1995
pod vložno št. 1/03786/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št. 5908027
Firma: ALP – STROJ, gradbeno pod-

jetje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: ALP – STROJ, Novo

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Košenice 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tratnar Božidar, Novo me-

sto, Prešernov trg 14, vstop 19. 7. 1995,
vložek 500.000 SIT,odgovornost: ne odgo-
varja; Jerele Vladimir, Novo mesto, Koše-
nice 50, vstop 19. 7. 1995, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Belavić
Aleksandar, Rijeka, Škurinjskih žrtev 10,
vstop 19. 7. 1995, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Tratar Božidar, imenovan 19. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Je-
rele Vladimir, imenovan 19. 7. 1995, zasto-

pa družbo brez omejitev kot namestnik di-
rektorja.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 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; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 701 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-21843

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00251 z dne 4. 9. 1995
pod vložno št. 1/03787/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o., s
temile podatki:
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Matična št. 5906792
Firma: GPG TEHNIKA MERLIN &

MUHIČ, gradbeništvo, projektiva in go-
stinstvo, d.n.o

Skrajšana firma: GPG TEHNIKA
MERLIN & MUHIČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo mesto, Dolnje Kamence
56

Ustanovitelja: Merlin Milan, Novo me-
sto, Dolnje Kamence 56, vstop 29. 5. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Muhič Drago, Mirna peč, Orkljevec
1, vstop 29. 5. 1995, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Merlin Mojca, imenovana 29. 5.
1995, Novo mesto, Dolnje Kamence 56, za
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo zgradb,
razen vzdrževalnih del, kapitalsko udeležbo
v drugih družbah, kooperacijske in druge
trajne posle za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obra-
tov, najem kreditov ali dajanje poroštev, če
znesek preseže 5.000 DEM, sprejem ali od-
pust vodilnih zaposlenih, dodelitev ali od-
vzem prokure, je potrebno soglasje obeh
družbenikov; družbenik Merlin Milan, ime-
novan 29. 5. 1995, za pridobitev, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin, gradnjo ali re-
konstrukcijo zgradb, razen vzdrževalnih del,
kapitalsko udeležbo v drugih družbah, koo-
peracijske in druge trajne posle za dobo, ki
je daljša od enega leta, ustanovitev ali uki-
nitev filial ali obratov, najem kreditov ali
dajanje poroštev, če znesek preseže 5.000
DEM, sprejem ali odpust vodilnih zaposle-
nih, dodelitev ali odvzem prokure, je po-
trebno soglasje obeh družbenikov; družbe-
nik Muhič Drago, imenovan 29. 5. 1995, za
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, gradnjo ali rekonstrukcijo zgradb,
razen vzdrževalnih del, kapitalsko udeležbo
v drugih družbah, kooperacijske in druge
trajne posle za dobo, ki je daljša od enega
leta, ustanovitev ali ukinitev filial ali obra-
tov, najem kreditov ali dajanje poroštev, če
znesek preseže 5.000 DEM, sprejem ali od-
pust vodilnih zaposlenih, dodelitev ali od-
vzem prokure, je potrebno soglasje obeh
družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 4. 9. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 4511 Rušenje
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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-

jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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; 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-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-21844

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00257 z dne 18. 8. 1995
pri subjektu vpisa NOVAK SISTEMI, tr-

govina, gostinstvo, turizem, Novo mesto,
d.o.o., Lebanova 37, Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/03153/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti, s temile
podatki:

Matična št. 5771684
Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1995: 2911

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji.

PTUJ

Rg-13023

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01995 z dne 14. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa KREIT, inženiring, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Poljska 6, Ptuj, pod
vložno št. 1/07761/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736498
Osnovni kapital: 1,666.163 SIT
Ustanoviteljica: Kobolt Brglez Jožica,

Ptuj, Poljska 6, vtop 22. 12. 1992, vložek
1,666.163 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: davčno
svetovanje.

Dejavnost družbe je odslej: organizacij-
ske, tehnološke, ekonomske storitve in sve-
tovanje; razvoj programske opreme; knji-
govodske, računovodske in administrativne
storitve ter obdelava podatkov; organizira-
nje in izvedba seminarjev in tečajev; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi vseh trgovskih strok; za-
stopanje, posredovanje, agencijski in komi-
sijski posli pri prometu blaga in storitev;
gostinske storitve nastanitve, prehrane in
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje; obrtne in osebne storitve: frizer-
ske, kozmetične in druge; grafične storitve;
davčno svetovanje.

Rg-20558

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00099 z dne 13. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09454/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906091
Firma: IGD HOLERMUOS, investicij-

sko gradbena družba, d.o.o.
Skrajšana firma: IGD HOLERMUOS,

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

govornostjo
Sedež: Ormož, Ptujska cesta 12b
Osnovni kapital: 1,525.500 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Anka in Lesjak Da-

vorin, oba Ormož, Ptujska cesta 12b, vsto-
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pila 22. 5. 1995, vložila po 762.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
toica Lesjak Anka, imenovana 22. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Les-
jak Davorin, imenovan 22. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 0125 Reja
drugih živali; 1421 Pridobivanje gramoza
in peska; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 2030
Stavbno mizarstvo; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih 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 be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 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; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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; 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; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-

rialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 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.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-20572

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05875 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa JURAK, trgovsko podjetje z
mešanim blagom na debelo in drobno,
d.o.o., sedež: Moškanjci 81/a, Gorišnica,
pod vložno št. 1/02365/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5400848
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurak Cvetka, Gorišni-

ca, Moškanjci 81/a, vstop 30. 5. 1990, vlo-
žek 1,636.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20594

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03556 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa POLJE, podjetje za trgovino in
ekonomsko svetovanje, d.o.o., sedež: Pod-
lehnik 13, Podlehnik, pod vložno št.
1/02112/00 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.: 5373522
Osnovni kapital: 3,002.000 SIT
Ustanoviteljica: Milošič Marija, Videm

pri Ptuju, Videm pri Ptuju 12c, vstop 26. 3.
1990, vložek 3,002.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Milošič Albin, imenovan 20. 5. 1994,
Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 12c, za-
stopa družbo brez omejitev v zunanjetrgo-
vinskem prometu kot uslužbenec.

Rg-20596

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03811 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa TRSNIČARSTVO SIMON TO-
PLAK, d.o.o., sedež: Juršinci 21, Juršinci,
pod vložno št. 1/02682/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5417635
Osnovni kapital: 1,708.300 SIT
Ustanovitelj: Toplak Simon, Juršinci,

Juršinci 21, vstop 7. 9. 1990, vložek
1,708.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20597

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03358 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa TGA TRADING, notranja in zu-
nanja trgovina, zastopanje in posredniš-
tvo, d.o.o. sedež: Tovarniška cesta 10, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/03542/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5471613
Osnovni kapital: 1,549.000 SIT
Ustanovitelj: TALUM, Kidričevo, To-

varniška 10, vstop 21. 12. 1990, vložek
1,549.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22428

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04559 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa FEMA, podjetje za trgovino,
zastopanje, posredovanje, finančne in po-
slovne storitve ter zunanjo trgovino,
d.o.o., sedež: Nova vas pri Ptuju 115a,
Ptuj, pod vložno št. 1/02421/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
ziva firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5398894
Firma: FEMA, proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,443.554 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Feliks, Ptuj, Ulica

Lackove čete 1, vstop 23. 5. 1990, vložek
8,443.554 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majcen Margareta, izstop 14. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Majcen Margareta, razrešena 21. 11.
1994; prokurist Krajnc Jožef, imenovan
21. 11. 1994, Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 37.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve prehrane; ostale gostinske usluge; turi-
stično posredovanje; prevozi blaga in potni-
kov ter storitve v cestnem prometu; rent-a-
car storitve: predelava aluminija; predelava
bakra in ostalih barvnih kovin; predelava
plastičnih mas.

Tako se dejavnost na novo glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi; poslovne storitve; posredovanje in
zastopanje pri prometu blaga in storitev; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi; kovinsko predelovalna dejavnost;
proizvodnja strojev za obdelavo kovin, lesa
in različne opreme; proizvodnja papirne em-
balaže in druga predelava papirja; proizvod-
nja lesene embalaže; dajanje v najem (tudi
leasing) opreme, strojev ipd.; gostinske sto-
ritve prehrane; ostale gostinske usluge, turi-
stično posredovanje; prevozi blaga in potni-
kov ter storitve v cestnem prometu; rent-a-
car storitve; predelava aluminija; predelava
bakra in ostalih barvnih kovin; predelava
plastičnih mas.

Rg-22429

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06456 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa JAKRA, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Potrčeva 43, Ptuj, pod
vložno št. 1/05287/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
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nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5884195
Sedež: Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 37
Osnovni kapital: 1,810.765 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Jožef, Ptuj, Ulica

Jožefe Lackove 37, vstop 4. 3. 1991, vložek
1,810.765 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janžekovič Danica, izstop 28. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1995: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni, krmo; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 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; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic.

Dejavnost K 74.14 podjetniško in po-
slovno svetovanje “razen arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci”; dejavnost G 51.18 posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
d.n. “razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.”

Rg-22430

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04560 z dne 14. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa FEMA-ŽELEZNINA, podjet-
je za trgovino, proizvodnjo, transport in
storitve, d.o.o., sedež: Nova vas pri Ptuju
115a, Ptuj, pod vložno št. 1/08829/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796466
Osnovni kapital: 1,933.935 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Feliks, Ptuj, Nova

vas pri Ptuju 115a, vstop 20. 4. 1993, vlo-
žek 1,933.935 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Krajnc Jožef, imenovan 21. 11. 1994,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 37.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve prehrane; ostale gostinske storitve; turi-

stično posredovanje; prevozi blaga in potni-
kov ter storitve v cestnem prometu; rent-a-
car storitve.

Tako se dejavnost na novo glasi: trgovi-
na na debelo z živilskimi izdelki, neživil-
skimi izdelki, vozili, deli in orodjem, naft-
nimi derivati, mešanim blagom, industrij-
skimi odpadki, v tranzitu; trgovina na drob-
no z živilskimi izdelki, neživilskimi izdelki,
mešanim blagom, vozili in deli, naftnimi
derivati; zastopniške, posredniške, komisij-
ske, transportne, špediterske in agencijske
storitve v trgovini; kovinskopredelovalna
dejavnost: proizvodnja kovinskega repro-
dukcijskega materiala; proizvodnja kovin-
skih, gradbenih in drugih konstrukcij; pro-
izvodnja blaga za široko porabo in ostalih
kovinskih izdelkov; predelava barvnih ko-
vin: predelava aluminija, predelava bakra in
ostalih barvnih kovin; gostinstvo in turizem:
gostinske storitve prehrane, ostale gostin-
ske usluge, turistično posredovanje; cestni
promet: prevozi blaga in potnikov ter stori-
tve v cestnem prometu, rent-a-car storitve.

Rg-23534

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04686 z dne 14. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa Podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino, inženiring, FOKLEM, d.o.o., sedež:
Formin 39d, Gorišnica, pod vložno št.
1/03772/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, tipa zastopnika, redo-
sleda v firmi, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5479312
Firma: FOKLEM, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,219.000 SIT
Ustanovitelj: Tovarna vzmeti Ptuj, izstop

7. 7. 1994; Klemenčič G.m.b.H., Holzhan-
del Export-Import, izstop 7. 7. 1994; Pinta-
rič Marjan, Ljutomer, Kidričeva 3, vstop
7. 7. 1994, vložek 2,219.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pintarič Marjan, imenovan 7. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 8. 1995: 0113
Vinogradništvo, pridelovanje sadja, začimb
in rastlin za proizvodnjo pijač; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3220 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih oddajnikov, te-
lefonskih in telegrafskih aparatov; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
5530 Gostinske storitve prehrane.

Rg-23535

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04895 z dne 11. 8. 1995 pri sub-

jektu vpisa HRGA, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Gabrnik 28,
Juršinci, pod vložno št. 1/04592/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5576911
Osnovni kapital: 1,589.294 SIT
Ustanovitelja: Hrga Ignac in Hrga Mari-

ja, oba Juršinci, Gabrnik 28, vstopila 12. 12.
1994, vložila po 794.647 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-23540

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06054 z dne 18. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AUTO JERENKO, podjetje za
trgovino, transport in storitve, d.o.o., se-
dež: Zagrebška cesta 53, Ptuj, pod vložno
št. 1/02489/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5398525
Osnovni kapital: 1,556.480 SIT
Ustanovitelj: Jerenko Franc, Videm pri

Ptuju, Pobrežje 162a, vstop 20. 6. 1990,
vložek 1,556.480 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 8. 1995:
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanja in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.

Rg-23543

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05452 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa CKL, prevozništvo, trgovina,
import-export, d.o.o., sedež: Kvedrova 5,
Ptuj, pod vložno št. 1/08062/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5803551
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanoviteljica: Trafela Dragica, Ptuj,

Kvedrova 5, vstop 18. 3. 1993, vložek
1,628.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-23545

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03289 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa VITTA, podjetje za design,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež:
Bezjakova 8, Ptuj, pod vložno št.
1/01672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5348307
Sedež: Ptuj, Slomškova 19
Osnovni kapital: 6,716.240 SIT
Ustanovitelja: Nahberger Ivan in Nahber-

ger Veronika, oba Ptuj, Ciril Metodov drevo-
red 5, vstopila 26. 1. 1989, vložila po
3,358.120 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
design: izdelava načrtov interierja, svetova-
nje, grafične rešitve, tisk in oprema objek-
tov; proizvodnja: izdelava in popravilo vseh
izdelkov iz vrvi in konoplje, proizvodnja
vrvi in vrvic iz filamentov in volne, pro-
izvodnja lesenega pohištva; proizvodnja le-
sene embalaže, proizvodnja lesenih stavb-
nih elementov, proizvodnja galanterije iz
lesa in plute, izdelava in popravilo tekstil-
nih predmetov, zbiranje in priprava sekun-
darnih surovin za predelavo, sodelovanje z
drugimi obrtniki in podjetji na osnovi pre-
delave; trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi proizvodi in živilskimi proizvodi;
poslovne storitve, razen odvetniških; eko-
nomsko svetovanje; prevoz blaga v cestnem
prometu.

Rg-23546

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05483 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALIMAL, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Kraigherjeva 9, Kidričevo, pod vlož-
no št. 1/07507/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709938
Osnovni kapital: 1,918.000 SIT
Ustanovitelj: Jevšovar Zvonko, Kidriče-

vo, Kraigherjeva 9, vstop 6. 1. 1993, vložek
1,918.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23547

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02637 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALTEA, podjetje za trgovino,
gostinstvo, transport in storitve, d.o.o.,
sedež: Ob gozdu 2, Kidričevo, pod vložno
št. 1/04835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno
odgovornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo, spremembo firme in tipa zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5772877
Firma: ALTEA-PALČAR & Co., pod-

jetje za trgovino, gostinstvo, transport in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: ALTEA-PALČAR in
Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Palčar Božidar, vložil
5.600 SIT in Palčar Darinka, vložila 2.400

SIT, oba Kidričevo, Ob gozdu 2, vstopila
10. 9. 1993, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Palčar Božidar, imenovan 10. 9. 1993,
zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-23549

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06046 z dne 8. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa EMITT, trgovina, storitve, im-
port-export, d.o.o., sedež: Stojnci 140e,
Markovci, pod vložno št. 1/07999/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti, tipa zastopnika ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5754348
Sedež: Markovci, Stojnci 19
Osnovni kapital: 2,716.889 SIT
Ustanovitelja: Janžekovič Milena, Mar-

kovci, Stojnci 149e, vstop 14. 4. 1993, vlo-
žek 1,388.444,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vincek Silva, izstop 10. 5. 1994;
Janžekovič Vladimir, Markovci, Stojnci
140e, vstop 10. 5. 1994, vložek 1,328.444,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Janžekovič Vladimir, imenovan 10. 5.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi izdelki; druge
gostinske storitve.

Dejavnost se odslej glasi: komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev (agencija, komisija, in posred-
ništvo); trgovina na debelo in drobno z ne-
živilskimi proizvodi: akviziterska prodaja
neživilskih proizvodov; prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; projektiranje grad-
benih objektov; industrijska in zaključna de-
la v gradbeništvu: napeljava in popravilo
gradbenih instalacij, zaključna in obrtna de-
la v gradbeništvu; montaža, servis in vzdr-
ževanje gorilnikov za ogrevanje; storitve
merjenja strelovodnih naprav, elektroinsta-
lacij in emisije dimnih plinov; zastopanje
domačih podjetij v prometu blaga in stori-
tev; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi izdelki; druge gostinske storitve.

Rg-23551

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04311 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa STOLP, podjetje za trgovino s
HI-FI, video, TV in servisom, d.o.o., se-
dež: Potrčeva ulica 2, Ptuj, pod vložno št.
1/01967/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5366003
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Skok Drago, Ptuj, Reševa

ulica 2, vstop 28. 3. 1990, vložek 751.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kovačič
Milan, Ptuj, Reševa ulica 22, vstop 28. 3.
1990, vložek 751.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kovačič Mitja, izstop 8. 9. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kovačič Mitja, razrešen 25. 5. 1994;
direktor Skok Drago, imenovan 25. 5. 1994,

zastopa družbo brez omejitev v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-23556

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05530 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa TALUM, tovarna aluminija,
d.o.o., sedež: Tovarniška ulica 10, Kidri-
čevo, pod vložno št. 1/00478/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ome-
jitev zastopnika in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5040868
Ustanovitelj: Sklad Republike Sloveni-

je, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 21. 9.
1992, vložek 3.796,749.170,70 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toplek Danilo, imenovan 9. 12. 1994,
Ptuj, Mariborska 25d, lahko sklene posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter po naravi stva-
ri podobnih drugih poslov, le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja us-
tanovitelja.

Organ upravljanja ustanovitelja lahko s
posebnim sklepom veže sklenitev posamez-
nih vrst poslov na svoje predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 7. 9. 1995: 2742
Proizvodnja aluminija; 2753 Litje lahkih
kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transport-
nih naprav; 2940 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških
strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih
in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
410 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradanjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v na-
jem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posred-
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ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5246 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 6010 Železniški promet; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju na-
ravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja in humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Dejavnost K 74.12 računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”; dejavnost K 74.14 podjetniško in
poslovno svetovanje, “razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.”

Rg-23557

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05071 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa NACI, podjetje za gostinstvo, tu-
rizem, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Podvinci
119b, Ptuj, pod vložno št. 1/08921/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5866782
Osnovni kapital: 1,698.215.80 SIT
Ustanovitelj: Pihler Naci, Ptuj, Podvinci

119b, vstop 6. 7. 1993, vložek 1,698.215,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23558

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03320 z dne 7. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PROMATIC, podjetje za po-
slovne storitve, proizvodnjo, trgovino in
posredovanje, d.o.o., sedež: Kungota pri
Ptuju 128, Kidričevo, pod vložno št.
1/06643/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, zastopnikov in uskladitev z zako-

nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5850223
Firma:  PROMATIC,  HERTIŠ  &

HERTIŠ, podjetje za poslovne storitve,
proizvodnjo, trgovino in posredovanje,
d.n.o.

Skrajšana firma: PROMATIC, HERTIŠ
& HERTIŠ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 21.125,20 SIT
Ustanovitelja: Hertiš Janko, Kidričevo,

Kungota pri Ptuju 128, vstop 5. 4. 1992,
vložek 12.125 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Hertiš Marjana, Ki-
dričevo, Kungota pri Ptuju 128, vstop 28. 5.
1994, vložek 9.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Hertiš Janko, imenovan 28. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Hertiš Marjana, imenovana 28. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-23560

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04681 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa R & B, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Prečna pot 15, Ptuj, pod
vložno št. 1/06394/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658896
Firma: R & B, storitveno in trgovsko

podjetje Repič in družbenik, d.n.o.
Skrajšana firma: R & B, Repič in druž-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Repič Boris in Repič Zlat-

ka, oba Ptuj, Prečna pot 15, vstopila 31. 3.
1992, vložila po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Repič Boris, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Repič Zlatka, imenovana 25. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-23562

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05157 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa CROFUNGO, export-import, tr-
govina, proizvodnja in storitve, d.o.o., se-
dež: Trgovišče 8, Velika Nedelja, pod vlož-
no št. 1/06938/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, tipa zastopnika in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5681502
Osnovni kapital: 1,501.908,20 SIT
Ustanovitelja: Cvetko Dušan, Velika Ne-

delja, Trgovišče 8, vstop 4. 9. 1992, vložek
750.954,10, odgovornost: ne odgovarja; Sok
Ivanka, Velika Nedelja, Mihovci 19, vstop
4. 9. 1992, vložek 750.954,10 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Sok Ivanka, imenovana 21. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23563

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05308 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa NADINA, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Mezgovci 11a, Dor-
nava, pod vložno št. 1/06030/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5634814
Osnovni kapital: 1,509.183 SIT
Ustanoviteljica: Kralj Nada, Dornava,

Mezgovci 11a, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,509.183 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23564

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04091 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa SILKEM, proizvodnja zeolitov,
d.o.o., sedež: Tovarniška 10, Kidričevo,
pod vložno št. 1/05094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5584060.
Dejavnost podjetja se dopolni z nasled-

njo dejavnostjo: popravilo strojev in naprav.
Dejavnost podjetja se odslej glasi: pro-

izvodnja glinice; proizvodnja proizvodov si-
likatne kemije; proizvodnja zeolitov; pro-
izvodnja in predelava vodnega stekla; raz-
vojno raziskovalno delo s področja silikat-
ne kemije; trgovina na debelo z neživilskimi
proizvodi; trgovinske storitve: posredniške
storitve, zastopniške storitve, storitve skla-
diščenja; raziskovalno razvojne storitve v
gospodarskih dejavnostih; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; knjigo-
vodske storitve in obdelava podatkov; izva-
janje investicijskih del v lastni režiji; nape-
ljava in popravila gradbenih instalacij; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu;
popravilo strojev in naprav.

Rg-23565

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05519 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa SILKEM, proizvodnja zeolitov,
d.o.o., sedež: Tovarniška 10, Kidričevo,
pod vložno št. 1/05094/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5584060
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bedrač Janez, imenovan 9. 12. 1994,
Ptuj, Zgornja Hajdina 9, lahko sklepa posle
glede razpolaganja z nepremičninami, nji-
hovim delom ali o obremenitvi nepremič-
nin, prevzemanju jamstev ter druge po nara-
vi podobne posle le na podlagi predhodnega
soglasja skupščine. Organ upravljanja usta-
novitelja lahko s posebnim sklepom veže
sklenitev posameznih vrst poslov na svoje
predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 1995: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2742
Proizvodnja aluminija; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
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Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6312 Skladiščenje; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Dejavnost K 74.12 računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”; dejavnost K 74.14 podjetniško in
poslovno svetovanje, “razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.”

Rg-23569

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06305 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PODJETJE ZA STANOVA-
NJSKE STORITVE, d.o.o., sedež: Jadran-
ska ulica 12, Ptuj, pod vložno št.
1/04473/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5538726
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: DP STANOVANJSKI

SERVIS, Ptuj, d.o.o., Ptuj, Jadranska ulica
12, vstop 18. 10. 1991, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23571

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03529 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALTIUS, podjetje za storitve-
no, posredniško, trgovsko in turistično de-
javnost, d.o.o., sedež: Ziherlova ploščad
4, Ptuj, pod vložno št. 1/06957/00 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.: 5787785
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Vukašinovič Božidar,

Ptuj, Ziherlova ploščad 4, vstop 24. 3. 1992,
vložek 751.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lašič Marjetka, Ptuj, Ormoška cesta
56, vstop 24. 3. 1992, vložek 751.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lašič Marjetka, imenovana 11. 6.

1994, zastopa družbo brez omejitev v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-23572

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06399 z dne 22. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa SINHRON, trgovsko-proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Skorba 19, Ptuj,
pod vložno št. 1/01933/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5383218
Osnovni kapital: 2,728.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupanič Marjana, Ptuj,

Skorba 19, vstop 21. 4. 1990, vložek
2,728.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23573

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04798 z dne 8. 8. 1995 pod št.
vložka 1/09456/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5628580
Firma: AKUSTIK, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AKUSTIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Zavrč, Belski vrh 64
Osnovni kapital: 2,188.450 SIT
Ustanovitelj: Borak Ferdinand, Zavrč,

Belski vrh 64, vstop 30. 6. 1992, vložek
2,188.450 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23574

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05080 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAM, podjetje za marketing,
inženiring in posredništvo, d.o.o., sedež:
Ulica Jožefe Lackove 23, Ptuj, pod vložno
št. 1/05199/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5659361
Osnovni kapital: 1,791.155 SIT
Ustanovitelj: Čokl Anton, Ptuj, Ulica Jo-

žefe Lackove 23, vstop 4. 2. 1992, vložek
1,791.155 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23575

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06377 z dne 2. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa COMTEH, podjetje za avtomati-
zacijo, inženiring in zastopništvo, d.o.o.,
sedež: Flegeričeva 2, Ptuj, pod vložno št.
1/07297/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5706238
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorec Slavko, Ptuj, Fla-

geričeva 2, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,637.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23579

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03525 z dne 8. 8. 1995 pri subjek-

tu vpisa BYT – info, informacijski inženi-
ring, d.o.o., Majstrova 4, Ptuj, pod vložno
št. 1/08744 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5814707
Firma: BIRO KODA, proizvodnja in

vzdrževanje pisarniške opreme ter trgo-
vina, d.o.o.

Skrajšana firma: BIRO KODA, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Slomškova ulica 3
Osnovni kapital: 2,475.796 SIT
Ustanovitelj: Kelenc Davorin, izstop

6. 6. 1994; Hrnčič Slavko, Ptuj, Reševa uli-
ca 32, vstop 6. 6. 1994, vložek 2,475.796
SIT, odgovornost: ne odgovarja

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kelenc Davorin, razrešen 6. 6. 1994;
direktor Hrnčič Slavko, imenovan 6. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnosti se zožijo za vse doslej regi-
strirane dejavnosti.

Dejavnosti se odslej glasijo: svetovanje
pri razvoju, izbiri in uvajanju informacij-
skih sistemov; organiziranje in izvajanje us-
posabljanja uporabnikov računalniške opre-
me; trgovina z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; posredniške,
zastopniške, agencijske in komisijske stori-
tve v trgovini; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve; popra-
vilo in vzdrževanje izdelkov precizne me-
hanike, računalnikov, blagajn, pisalnih stro-
jev; grafična dejavnost; storitve reklame in
ekonomske propagande; knjigovodske sto-
ritve, storitve obdelave podatkov in druge
neomenjene storitve.

Rg-23581

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02956 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGENCIJA KLOPOTEC, po-
sredovanje in zastopanje pri zavarova-
nju, d.o.o., sedež: Osluševci 10, Podgorci,
pod vložno št. 1/08309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5763070
Osnovni kapital: 2,284.173 SIT
Ustanovitelj: Večerjevič Franc, Podgor-

ci, Osluševci 10, vstop 17. 5. 1993, vložek
2,284.173 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23584

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05015 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALBIN PROMOTION, pod-
jetje za proizvodnjo, servis., veleprodajo
in maloprodajo ter inženiring električne
opreme, zastopstvo tujih proizvodov in
dobavo električne industrijske opreme in
inž. električnih sistemov, d.o.o., sedež: Lo-
vrenc na Dravskem polju 10, Lovrenc na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/02054/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, družbenikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5362571
Firma: ALBIN PROMOTION-ALBIN

PROMOVIRANJE, proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: ALBIN PROMO-
TION–ALBIN PROMOVIRANJE, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,596.000 SIT
Ustanovitelja: Brencl Darja, Lovrenc na

Dravskem polju, Lovrenc na Dravskem po-
lju 116, vstop 13. 1. 1990, vložek 319.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Albin Pro-
motion GmbH, izstop 22. 12. 1994; Brencl
Albin, Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc
na Dravskem polju 10, vstop 22. 12. 1994,
vložek 1,276.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 8. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, 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 predvajanje zvoka in opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne pro-
store, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6420 Telekomunikacije;
7440 Ekonomska propaganda; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraters-
tvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-

datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-23585

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05603 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa STRELEC, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., sedež: Stojnci 122,
Markovci, pod vložno št. 1/04936/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5635489
Osnovni kapital: 11,828.625 SIT
Ustanovitelja: Strelec Janez, Markovci,

Stojnci 122, vstop 15. 11. 1991, vložek
5.200. SIT, odgovornost: ne odgovarja; Stre-
lec Franc, Murnau, Loisacherstr. 31e, vstop
15. 11. 1991, vložek 11,823.425 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 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; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 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; 5246 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; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
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52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi.

Dejavnost K 74.14 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, “razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”; dejavnost I 63.40 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij, “razen organizacije
in izvedbe transportnih poslov po kopnem,
vodi in zraku, izdajanje in posredovanje
transportnih dokumentov in tovornih listov,
organizacija zbirnih pošiljk po železnici, ce-
stah, zraku in morju”; dejavnost G 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., “razen trgovine z orož-
jem in strelivom”; dejavnost G 51.18 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelov, d.n., “razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.”

Rg-23586

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03862 z dne 21. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRGA-MONT, proizvodnja in
montaža, d.o.o., sedež: Cerovec Stanka
Vraza 38, Ivanjkovci, pod vložno št.
1/09108/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5799104
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanovitelj: Gregorc Jože, Ivanjkovci,

Cerovec Stanka Vraza 38, vstop 30. 6. 1992,
vložek 1,585.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gregorc Nataša, razrešena 20. 6.
1994; direktor Gregorc Jože, imenovan 20.
6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23587

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06461 z dne 14. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa EX, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Cvetkovci 99, Podgor-
ci, pod vložno št. 1/05796/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-

nega kapitala, družbenikov, redosleda v fir-
mi in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5619530
Osnovni kapital: 1,509.860 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Janko, Podgorci,

Cvetkovci 99, vstop 28. 12. 1990, vložek
155.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strelec Marija, Gorišnica, Muretinci 9, vstop
28. 12. 1990, vložek 151.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kostanjevec Milan,
Huckelhoven 6, 5142 N. Schlackerweg 10,
vstop 28. 12. 1990, vložek 1,202.560 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvetko Ivan, iz-
stop 24. 8. 1991.

Rg-23588

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01187 z dne 14. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa AŽA, računalniški in ekonom-
ski inženiring, d.o.o., sedež: Kvedrova 4,
Ptuj, pod vložno št. 1/06060/00 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.: 5638542
Osnovni kapital: 2,144.125 SIT
Ustanovitelja: Jurič Matjaž Branko in Ju-

rič Marija, oba Ptuj, Kvedrova 4, vstopila
24. 3. 1992, vložila po 1,072.062,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Jurič Marija, imenovana 24. 3.
1992, zastopa podjetje v notranjem prometu
brez omejitev.

Rg-23590

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03198 z dne 1. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa METALIC-MONT, montažno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Rogozniška 14, Ptuj, pod vložno št.
1/08539/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo naziva firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5778328
Firma: METALIC-MONT, inženiring,

storitve in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Fišer Silvester, Gradišče

v Slovenski, Zgornja Senarska 8, vstop
25. 5. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Fišer Tanja, Fišer Po-
lonca in Fišer Martina, vsi izstopili 10. 6.
1994; Kokol Anton, Maribor, Razlagova 17,
vstop 10. 6. 1994, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Fišer Silvester, imenovan 25. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Fišer Polonca, razrešena 10. 6. 1994;
direktor Kokol Anton, imenovan 10. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: gradbe-
ništvo: visoka gradnja, nizka gradnja in hi-
drogradnja, industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; poslovne storitve; knji-
govodske in računovodske storitve; storitve
obdelave podatkov.

Dejavnost družbe se odslej glasi: projek-
tiranje in izdelava tehnične dokumentacije

za gradnjo; montažna in vzdrževalna dela
doma in v tujini; inženiring na področju
industrijskih in energetskih objektov; stro-
kovno izobraževanje za potrebe industrije;
vzdrževalna in montažna dela na industrij-
skih, energetskih in ekoloških objektih (t.j.
strojev, opreme, objektov, inštalacij in in-
frastrukture), doma in v tujini; izvajanje
strokovno tehničnega nadzora pri investi-
cijskih delih, doma in v tujini; montaža ener-
getskih objektov, toplarn, kotlovnic, kovin-
skih inštalacij tlačnih posod; izolacijska in
antikorozivna zaščitna dela, doma in v tuji-
ni; pridobivanje in izvajanje del pri izgrad-
nji investicijskih objektov, doma in v tujini;
rent-a-car; storitve na področju proizvodne
in montažne kooperacije doma in v tujini;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovske storitve:
agencijske storitve, posredniške storitve, za-
stopniške storitve, storitve skladiščenja, sto-
ritve odpravljanja in dostavljanja blaga; sto-
ritve ekonomske propagande in reklame, se-
jemske storitve; posredovanje pri nakupu in
prodaji nepremičnin; leasing; prevoz potni-
kov in blaga v cestnem prometu doma in v
tujini; neomenjene storitve na področju pro-
meta; komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, doma in
v tujini; posredovanje v prometu blaga in
storitev, doma in v tujini; zastopanje podje-
tij v prometu blaga in storitev, doma in v
tujini; gostinske storitve: gostinske storitve
nastanitve, gostinske storitve prehrane, dru-
ge gostinske storitve; turistično posredova-
nje, doma in v tujini: turistične agencije,
turistični uradi; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; prodaja tujega bla-
ga iz konsignacijskih skladišč; gradbeniš-
tvo: visoka gradnja, nizka gradnja in hidro-
gradnja, industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; poslovne storitve; knji-
govodske in računovodske storitve; storitve
obdelave podatkov.

Rg-23591

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00085 z dne 1. 9. 1995 pod št.
vložka 1/09458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901073
Firma: ELBOJS, storitve, proizvodnja

in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ELBOJS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Videm pri Ptuju, Soviče 5
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Bratušek Srečko, vložek

544.000 SIT; Bratušek Jože in Bratušek
Bogdan, oba vložila po 528.000 SIT, vsi
Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju 76, vsto-
pili 10. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bratušek Srečko, imenovan 10. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Bratušek Jože, imenovan 10. 5. 1995;
prokurist Bratušek Bogdan, imenovan 10.
5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 1. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
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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, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji 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.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo 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;
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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 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.

Rg-23593

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03912 z dne 1. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa EUROSPORT, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., sedež: Frasova 12,
Ptuj, pod vložno št. 1/03024/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5430623
Osnovni kapital: 3,874.192 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Viktor, Ptuj, Oreš-

je 122, vstop 30. 8. 1990, vložek 3,874.192
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Družba spremeni in dopolni dejavnost s:
proizvodnja, predelava in prodaja kovinskih
izdelkov in izdelkov iz umetnih mas; uvoz
in izvoz kovinskih izdelkov in izdelkov iz
umetnih mas.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina na de-
belo in drobno: trgovina na drobno in debe-
lo z blagom neživilskih proizvodov, trgovi-
na na drobno in debelo z blagom živilskih
proizvodov; storitve: posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, zastopanje fizičnih
in pravnih oseb v prometu blaga in storitev;
komercialne storitve, reklamne storitve in
storitve ekonomske propagande, informa-
cijski, ekonomski, finančni, tehnološki,
strojni in organizacijski inženiring in sveto-
vanje s tega področja.

Družba opravlja še naslednje dejavnosti:
proizvodnja, predelava in prodaja kovinskih
izdelkov in izdelkov iz umetnih mas; druž-
ba opravlja tudi dejavnosti zunanjetrgovin-
skega prometa, in sicer: uvoz in izvoz blaga
neživilskih proizvodov, uvoz in izvoz blaga

živilskih proizvodov, posredovanje v pro-
metu blaga in storitev s tujino, zastopanje
tujih firm v prometu blaga in storitev, kon-
signacija, marketinška dejavnost, razisko-
valne storitve in dejanja in uporaba infor-
macij in znanja v gospodarstvu in znanosti
v zunanjetrgovinskem prometu, uvoz in iz-
voz kovinskih izdelkov in izdelkov iz umet-
nih mas.

Rg-23594

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05448 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa PODAL, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pod-
vinci 116a, Ptuj, pod vložno št. 1/05761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5619098
Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Ustanovitelj: Podhostnik Alojz, Ptuj,

Podvinci 116a, vstop 9. 4. 1992, vložek
1,709.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23595

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06368 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BERLEK, vzreja rib, dvoživk in
mehkužcev, d.o.o., sedež: Pobrežje 103c,
Videm pri Ptuju, pod vložno št. 1/03097/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5431689
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelja: Jeromel Miha, Videm pri

Ptuju, Pobrežje 103c, vstop 17. 9. 1990,
vložek 787.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jeromel Rene, Maribor, Mencigerje-
va 36, vstop 17. 9. 1990, vložek 787.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jeromel Rene, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: proizvodnja kr-
mil za prehrano živali; proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali.

Dejavnost se odslej glasi: vzreja, naba-
va, predelava in priprava za prodajo rib,
dvoživk in mehkužcev; nabava in prodaja
repromateriala in opreme za ribogojstvo;
proizvodnja krmil za prehrano živali; pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; storitve: opravljanje prevozov rib, dvo-
živk, mehkužcev, ribjih proizvodov, repro-
materiala in opreme za ribogojstvo; ribiški
inženiring (svetovanje, zastopanje, projek-
tiranje in izvajanje gradbeno ribogojnih ob-
jektov).

Dejavnost se razširi: uvoz in izvoz krmil
za prehrano živali; uvoz in izvoz pripravlje-
nih krmil za domače živali.

Dejavnost se odslej glasi: uvoz in izvoz
rib, dvoživk in mehkužcev; posredovanje v
prometu blaga in storitev s področja ribo-
gojstva s tujino; zastopanje tujih firm s
področja ribogojstva; nabava in prodaja re-
promateriala ter opreme za ribogojstvo;
uvoz in izvoz krmil za prehrano živali;
uvoz in izvoz pripravljenih krmil za doma-
če živali.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1344 Št. 21 – 18. IV. 1996

Rg-23596

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05477 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa GLAZE, proizvodno, trgovsko in
zastopniško podjetje, d.o.o., sedež: Apače
245, Lovrenc na Dravskem polju, pod
vložno št. 1/02855/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5413508
Osnovni kapital: 2,502.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Marjan in Golob

Ljudmila, oba Lovrenc na Dravskem polju,
Apače 245, vstopila 21. 9. 1990, vložila po
1,251.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23626

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00121 z dne 29. 8. 1995 pod št.
vložka 1/09457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906954
Firma: TIP Zaščita, proizvodnja tek-

stilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: TIP Zaščita, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kidričevo, Industrijsko naselje 10
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: MERCATOR-ZAŠČITA,

d.o.o., Kidričevo, Industrijsko naselje 10,
vstop 23. 6. 1995, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tement Roman, imenovan 23. 6.
1995, Videm pri Ptuju, Pobrežje 96, mora
pridobiti soglasje ustanovitelja za naslednje
posle: pridobitev, odtujitev in obremenitev
nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; investi-
cije, prodajo ali nakup osnovnih sredstev, ki
v poslovnem letu presegajo zneske, določe-
ne v vsakokratnem veljavnem gospodar-
skem načrtu Poslovnega sistema Mercator
d.d. in ustanovitelja; nakup ali prodajo pa-
tentov, blagovnih znamk, najetje in dajanje
kreditov ter poroštev, če ti posli niso bili
predvideni v letnem planu družbe ali niso v
zvezi z dejavnostjo družbe; nakup delnic
oziroma poslovnih deležev v dolgoročno
lastništvo in njihovo prodajo; vzpostavitev
in ukinjanje bančnih povezav.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-23627

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06065 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa POK, podjetje za preoblikovanje
in obdelavo kovin, d.o.o., sedež: Severova
5, Ptuj, pod vložno št. 1/01022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294754
Ustanovitelja: Černivec Herman in Čer-

nivec Majda, oba Ptuj, Severova 5, vstopila
20. 10. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Černivec Majda, imenovana 28. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Prozvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 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.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 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; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredištvo 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s 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 pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 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; 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 umetiškimi 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;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Dejavnost G 51.18 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, “ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”; dejavnost G 52.488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, “razen trgovine z orožjem in streli-
vom”.

Rg-23628

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06058 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa KMEPRO, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Tavčarjeva 7, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/06670/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5679494
Osnovni kapital: 1,500.190 SIT
Ustanovitelja: Mlinarič Jelka, Ptuj, Tav-

čarjeva 7, vstop 25. 8. 1992, vložek 818.095
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlinarič
Ivan, Ptuj, Tavčarjeva 7, vstop 26. 12. 1994,
vložek 682.095 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Mlinarič Ivan, imenovan 26. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 2222
Drugo tiskarstvo; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-23631

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02723 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa IGM TRADE, podjetje za ko-
mercialne posle v prometu blaga in stori-
tev, posredovanje in opravljanje montaž-
nih del ter finančnega inženiringa, d.o.o.,
sedež: Zavrč 6, Zavrč, pod vložno št.
1/04243/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika, tipa zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5510678
Osnovni kapital: 1,580.000 SIT
Ustanovitelji: Vuk Miran, Zavrč, Hra-

stovec 130, vstop 20. 8. 1991, vložek
878.780 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pongrac Marijan, izstop 3. 5. 1994; Žganjar
Marjan, Zavrč, Drenovec 16, vstop 21. 5.
1993, vložek 266.440 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; IGM HOLDING, d.d., Hrvatska,
Lepoglava, Ul. Hrvat. pavlina 41, vstop
22. 5. 1993, vložek 166.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Horvat Janez, Markov-
ci, Markovci 35a, vstop 3. 5. 1994, vložek
268.780 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Vuk Miran, imenovan 3. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-23632

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05199 z dne 29. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa C & H, proizvodno, trgovsko
in prevozno podjetje, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičev drevored 2, Ptuj, pod vložno št.
1/06108/00 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.: 5878136
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Ciglar Andrej, Ptuj, Zi-

herlova ploščad 4, vstop 16. 12. 1991, vlo-
žek 754.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hvalec Dušan, Ptuj, Gregorčičev drevo-
red 2, vstop 16. 12. 1991, vložek 754.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hvalec Dušan, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23637

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04143 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa IRIS, podjetje za trgovino in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Gregorčičev drevored
9, Ptuj, pod vložno št. 1/04319/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5520932
Osnovni kapital: 1,507.862 SIT
Ustanovitelja: Berlak Viktor in Berlak

Brigita, oba Ptuj, Gregorčičev drevored 9,
vstopila 1. 10. 1991, vložila po 753.931 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23638

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03319 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ASTON, podjetje za poslovne sto-
ritve, proizvodnjo, trgovino in posredo-
vanje, d.o.o., sedež: Kungota pri Ptuju
128, Kidričevo, pod vložno št. 1/06644/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo osnov-
nega kapitala, firme, družbenikov, zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5850177
Firma: ASTON, HERTIŠ & HERTIŠ,

podjetje za poslovne storitve, proizvod-
njo, trgovino in posredovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: ASTON, HERTIŠ &
HERTIŠ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelja: Hertiš Janko, Kidričevo,

Kungota pri Ptuju 128, vstop 8. 4. 1992,
vložek 8.508 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Hertiš Marjana, Ki-
dričevo, Kungota pri Ptuju 128, vstop 28. 5.
1994, vložek 6.492 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Hertiš Janko, imenovan 28. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Hertiš Marjana, imenovana 28. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-23640

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06303 z dne 5. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa RUDIX, podjetje za trgovino, tu-
rizem, gostinstvo, d.o.o., sedež: Poljska ce-
sta 33, Ptuj, pod vložno št. 1/05843/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5640644
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Rudi, Ptuj, Poljska

cesta 33, vstop 26. 2. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

SLOVENJ GRADEC

Rg-3381

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04820 z dne 4. 8. 1995
pri subjektu vpisa DRILLING, podjetje za
gradbeništvo, trgovino in turizem, d.o.o.,
sedež: Otiški vrh 172, Dravograd, pod
vložno št. 1/07610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo kapitala in
družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5720168
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Muratovič Hazim, Dravo-

grad, Otiški vrh 172, vstopil 16. 9. 1992,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kušter Anica in AGTT, d.o.o., iz-
stopila 30. 12. 1993.

Rg-3382

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03989 z dne 14. 7. 1995
pri subjektu vpisa MENTIS, računalniški
inženiring, d.o.o., sedež: Meža 24, Dravo-
grad, pod vložno št. 1/00956/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5289840
Osnovni kapital: 2,061.100 SIT
Ustanovitelja: Laznik Dušan, Dravograd,

Mariborska cesta 33 in Zvonar Stanko, Dra-
vograd, Ribiška pot 3, vstopila 2. 7. 1989,
vložila po 1,030.550 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-3383

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02052 z dne 6. 7. 1995
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pri subjektu vpisa JO-GE, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., sedež: Kotlje 16,
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/07336/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in družbenikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5719941
Firma: JO-GE, trgovina in storitve,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,364.830 SIT
Ustanovitelja: Gerdej Jožef, Ravne na

Koroškem, Kotlje 16, vstop 16. 10. 1992,
vložek 1,773.623 SIT, in Kotnik Andrej,
Ravne na Koroškem, Kotlje 4, vstop 23. 5.
1994, vložek 591.207 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-3384

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03621 z dne 4. 7. 1995
pri subjektu vpisa PRINT, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pot ob
Homšnici 13, Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01503/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5322383
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krevh Bojan, Slovenj Gra-

dec, Pot ob Homšnici 13, vstopil 20. 1. 1990
in Vomer Milan, Dravograd, Vič 44, vstopil
3. 9. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krevh Bojan, imenovan 20. 1. 1990 in
direktor Vomer Milan, imenovan 20. 6.
1994, vsak od njiju zastopa družbo skupno
z drugim direktorjem.

Rg-3385

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03447 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa PMW-SODALIS, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 1, Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/08509/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5774527
Osnovni kapital: 1,636.559 SIT
Ustanovitelja: SODALIS, d.o.o., Radlje

ob Dravi, Pod gradom 18/f in PMW LTD
CANADA, Montreal, Canada, Rue Edison
Street Vile d’Anjou, vstopila 18. 9. 1992,
vložila po 818,279,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-3386

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05183 z dne 31. 5. 1995
pri subjektu vpisa LESNA, lesnoindustrij-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Gosposvetska
4, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/00368/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in pooblastil
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5038995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Slatinšek Jožica, Ravne na Koroš-

kem, Brdinje 18a, ki od 12. 12. 1994 zasto-
pa družbo neomejeno, razen pri sklepanju
poslov glede razpolaganja z nepremičnina-
mi, njihovim delom ali obremenitvijo ne-
premičnin, prevzemanja jamstev ter drugih
po naravi podobnih poslov, za katere potre-
buje predhodno soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 50101
Trgovina na debelo 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; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
513 Posredništvo pri prodaji lesa in 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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5136 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 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; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s ktestilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-

mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 5247
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 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; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “posredništvo pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” se
izpusti “trgovina na drobno z orožjem in
strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.12
“Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje” se izpusti
opravljanje “revizijske dejavnosti”; pri de-
javnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in po-
slovno svetovanje” pa se izpusti “arbitraža
in posredovanje v pogajanjih med maneger-
ji in delavci”.

Rg-3387

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03575 z dne 10. 7. 1995
pri subjektu vpisa KOMAR, podjetje za
računalništvo, servis in trgovino, d.o.o.,
sedež: Pameče 302, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/07426/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5713862
Osnovni kapital: 1,681.483 SIT
Ustanovitelj: Kozmus Matjaž, Slovenj

Gradec, Maistrova 1, vstop 14. 12. 1992,
vložek 1,681.483 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3388

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03651 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa MERCATILLE, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Celjska 21,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/06746/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
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zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5678200
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Jontes Silvo, Slovenj Gra-

dec, Stari trg 153/a, vstop 17. 8. 1992, vlo-
žek 1,616.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3389

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03969 z dne 1. 8. 1995
pri subjektu vpisa STUDIO AMADEO,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Kotlje 161, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/05153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5582482
Sedež: Šentjanž pri Dravogradu, Otiš-

ki vrh 25/a
Osnovni kapital: 1,816.450 SIT
Ustanovitelj: Kurt Jesch, A-9150 Blei-

burg, Avstrija, Schossgasse 3, vstop 1. 6.
1992, vložek 1,816.450 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kurt Jesch, imenovan 26. 3. 1992 in
direktor Voler Branko, Ravne na Koroškem,
Čečovje 33, imenovan 29. 7. 1994 – zasto-
pata družbo skupno, brez omejitev.

Rg-3390

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03775 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa MANT, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, marketing in stori-
tve, d.o.o., sedež: Čečovje 29, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/03675/00 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.: 5478987
Osnovni kapital: 1,595.000 SIT
Ustanoviteljica: Bombek-Kolmančič

Alenka, Ravne na Koroškem, Čečovje 29,
vstop 22. 1. 1991, vložek 1,595.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3391

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00178 z dne 4. 8. 1995
pri subjektu vpisa KOROŠKE PEKARNE,
p.o., sedež: Koroška cesta 2, Dravograd,
pod vložno št. 1/01084/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5103088
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čre-

šnik Darko, Šentjanž pri Dravogradu, Šent-
janž 168, razrešen 5. 6. 1995 kot v.d. direk-
torja in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

3392

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03517 z dne 3. 8. 1995
pri subjektu vpisa LESNA – PRODA-
JALNA PAMEČE, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Pameče 150, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04574/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5545145
Osnovni kapital: 3,613.972 SIT
Ustanovitelja: Kotnik Anton, Ravne na

Koroškem, Dobrije 12 in Božič Karel, Slo-
venj Gradec, Ronkova 16, vstopila 18. 11.
1991, vložila po 1,806.986 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kotnik Anton, imenovan 18. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Božič Karel,
imenovan 30. 5. 1994 za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-3393

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03293 z dne 10. 7. 1995
pri subjektu vpisa NINAMIK, podjetje za
proizvodnjo, svetovanje in storitve, d.o.o.,
sedež: Suhi Vrh 30 a, Radlje ob Dravi,
pod vložno št. 1/07660/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5723485
Sedež: Radlje ob Dravi, Šentjanž 59
Osnovni kapital: 1,826.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavžin Vlado, Velenje,

Kidričeva 55 a, vstop 16. 1. 1993, vložek
1,826.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: prede-
lava barvnih kovin; proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij; proizvodnja
blaga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov; proizvodnja kmetijskih strojev;
proizvodnja opreme v poklicne in znanstve-
ne namene in kontrolnih instrumentov na-
prav za avtomatizirano upravljanje; pro-
izvodnja žaganega lesa in plošč; proizvod-
nja zgotovljenih tekstilnih izdelkov; pro-
izvodnja usnjene obutve; proizvodnja pijač;
inštalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; turistični uradi; turistične agencije; pro-
jektiranje in sorodne tehnične storitve.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodna de-
javnost: proizvodnja kovinskega reproduk-
cijskega materiala, proizvodnja drugih stro-
jev in naprav (brez električnih in kmetij-
skih), prizvodnja drugih prometnih sredstev,
proizvodnja merilne in regulacijske opreme
sredstev za upravljanje in avtomatizacijo v
industriji in prometu; proizvodnja neome-
njenih elektronskih aparatov in naprav, pro-
izvodnja drugih končnih izdelkov iz lesa,
proizvodnja lesenega pohištva, predelava
papirja, proizvodnja usnjene galanterije,
proizvodnja nakita, druga neomenjena in-
dustrija, grafična dejavnost, založniška in
časopisno založniška dejavnost; finančne,
tehnične in poslovne storitve: inženiring,
storitve reklame in ekonomske propagande,
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev, neomenjene
storitve na področju prometa, raziskovalno
razvojne storitve, ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve, prirejanje sej-
mov in razstav, knjigovodske storitve, ob-
delava podatkov, druge neomenjene stori-
tve; izobraževanje, znanost, kultura in in-
formacije: drugo izobraževanje; trgovina na

debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok in v skla-
du z nomenklaturo trgovskih strok; predela-
va barvastih kovin; proizvodnja kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij; proizvodnja
blaga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov; proizvodnja kmetijskih strojev;
proizvodnja opreme v poklicne in znanstve-
ne namene merilnih in kontrolnih instru-
mentov naprav za avtomatično upravljanje;
proizvodnja žaganega lesa in plošč; pro-
izvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov;
proizvodnja usnjene obutve; proizvodnja pi-
jač; inštalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu; turistični uradi; turistične agenci-
je; projektiranje in sorodne tehnične stori-
tve.

Rg-3394

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04498 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa CADNEX, podjetje za
inženiring, razvoj, proizvodnjo in sveto-
vanje, d.o.o., sedež: Pohorska 1, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/06305/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5659019
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelj: Jeromel Dušan, Slovenj

Gradec, Pohorska 1, vstop 28. 3. 1992, vlo-
žek 1,598.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3395

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/03619 z dne 11. 7. 1995
pri subjektu vpisa RUS-MEDIG, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Pameče 102/a, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/05661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615747
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelj: Rus Damijan, Slovenj Gra-

dec, Pameče 102/a, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,579.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3396

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00099 z dne 20. 7. 1995
pod št. vložka 1/09459/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899885
Firma: HAXHAJ & Co., zidarstvo in

trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: HAXHAJ & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ravne na Koroškem, Kotlje 4/c
Ustanovitelja: Fajmut-Haxhaj Jana, Rav-

ne na Koroškem, Kotlje 4/c in Haxhaj Fadil,
Gllareve, Kline, vstopila 30. 11. 1994, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Fajmut-Haxhaj Jana in Haxhaj Fa-
dil, imenovana 30. 11. 1994, zastopata druž-
bo tako, da odločitve sprejemata soglasno.
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Dejavnost, vpisana 20. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-3397

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00151 z dne 14. 7. 1995
pri subjektu vpisa DONNA-TINA, pro-
izvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Oska ulica 1, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/04300/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča začetek stečajnega postop-
ka, spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Firma: DONNA-TINA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: DONNA-TINA, d.o.o.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benika Kresnik Edvard in Kobolt Boris ter
direktor Horvat Jože, razrešeni 24. 5. 1995;
stečajni upravitelj Bricman Anton, Ljublja-
na, Rožičeva 6, imenovan 24. 5. 1995.

Rg-3398

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03566 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa ELSTIK, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Podkraj 3,
Mežica, pod vložno št. 1/05596/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5610915
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vasle Gregor, Mežica, Pod-

kraj 3, vstop 1. 3. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3399

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04545 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa STADAM, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., sedež: Prisoje 60/a, Prevalje, pod
vložno št. 1/05829/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in os-
novnega kapitala ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5655951
Firma: STADEM, trgovina, proizvod-

nja in zastopanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,587.900 SIT
Ustanovitelja: Kordež Damjan, Prevalje,

Prisoje 60 in Kumprej Stanislav, Prevalje,
Prisoje 60/a, vstopila 6. 4. 1992, vložila po
793.950 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3400

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04741 z dne 28. 7. 1995
pri subjektu vpisa INTERSTIK, export-
import, d.o.o., sedež: Pod gradom 160,
Dravograd, pod vložno št. 1/02639/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in za-

stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5401160
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Stemelak Suzana, Dravo-

grad, Pod gradom 160, vstop 11. 6. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Findenig Johann, izstop 25. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stemelak Suzana, imenovana 11.
5. 1990, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Findenig Johann, razrešen 25. 5. 1994.

Rg-3401

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00170 z dne 3. 8. 1995
pri subjektu vpisa Koroški veterinarski za-
vod Dravograd, p.o., sedež: Otiški vrh
169, Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno
št. 1/00802/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5198135
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Uršič

Jože in direktor Potočnik Edvard, razrešena
30. 6. 1995; direktorica Cigala Marjana,
Dravograd, Meža 156, imenovana 1. 7.
1995, zastopa zavod z omejitvijo, da sklepa
pogodbe o nabavi in prodaji osnovnih sred-
stev in sredstev skupne porabe ter pogodbe
o najetju posojil po sklepu sveta delavcev
KVZ Dravograd; Puhr Viktor, Radlje ob
Dravi, Pri skali 19, imenovan 1. 7. 1995,
zastopa zavod kot pomočnik direktorja z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o nabavi in
prodaji osnovnih sredstev in sredstev skup-
ne porabe ter pogodbe o najetju posojil po
sklepu sveta delavcev KVZ Dravograd.

Rg-3402

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00157 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa KOMPAS HOTELI Slo-
venj Gradec, p.o., sedež: Glavni trg 43,
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/01924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbenega podjetja v delniško
družbo s temile podatki:

Matična št.: 5001285
Firma: KOMPAS HOTELI Slovenj

Gradec, d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS HOTELI

Slovenj Gradec, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 25,667.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28,
vložek 6,916.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
2,567.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Dunajska cesta 22, vložek
2,567.000 SIT, upravičenci interne razdeli-
tve, vložek 5,133.000 SIT in udeleženci no-
tranjega odkupa, vložek 8,484.000 SIT –
vstopili 19. 4. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakoš Danijel, Mislinja, Gornji Dolič
65/c, imenovan 19. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Članice nadzornega sveta: Rižnik Vale-
rija, Kuserbanj Gina in Sekolovnik Vida,
imenovane 19. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 551 De-
javnost hotelov; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov.

Rg-3403

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06563 z dne 20. 7. 1995
pri subjektu vpisa CHAD, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Tomaška vas 5, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, pod vložno št. 1/05869/00 vpisalo
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.: 5634822
Sedež: Ravne na Koroškem, Javornik

32
Osnovni kapital: 1,529.134,40 SIT
Ustanovitelja: Kokal Maksimilijana, iz-

stop 14. 10. 1994; Ranc Dušan, Ravne na
Koroškem, Javornik 32, vstop 14. 10. 1994,
vložek 1,529.134,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kokal Maksimiljana in Svečko
Bogdan, razrešena 14. 10. 1994; direktor
Ranc Dušan, imenovan 14. 10. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-3404

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03396 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa MSTR PRO, storitveno,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Ob Suhi 14/e, Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/08186/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5758262
Osnovni kapital: 5,785.411 SIT
Ustanovitelj: Čapelnik Sergej, Ravne na

Koroškem, Ob Suhi 14/e, vstop 19. 4. 1993,
vložek 5,785.411 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3405

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03623 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa SORBIT, podjetje za
proizvodnjo, trgovanje in svetovanje,
d.o.o., sedež: Janeče 37, Ravne na Koroš-
kem, pod vložno št. 1/07813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5725011
Osnovni kapital: 1,701.700 SIT
Ustanovitelj: Gnamuš Janez, Ravne na

Koroškem, Janeče 37, vstop 25. 1. 1993,
vložek 1,701.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3406

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00118 z dne 7. 7. 1995
pri subjektu vpisa BORGIS, trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Prežihova 10, Mežica, pod vložno št.
1/08187/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
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standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5758289
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 2840 Ko-

vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 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; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah” se izpusti “z orožjem in streli-
vom.”

Rg-3407

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00125 z dne 16. 6. 1995
pod št. vožka 1/09453/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901294
Firma: KREA’TUR, studio za kreacije

v turizmu, d.o.o.
Skrajšana firma: KREA’TUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črna na Koroškem, Center 153
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Fajmut-Štrucl Suzana, Čr-

na na Koroškem, Center 128/a, vložila
750.000 SIT, ter Štrucl Ivan in Štrucl Peter,
oba iz Mežice, Mrvovo 17, vložila po
375.000 SIT – vstopili 22. 5. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zatopanje: direk-
tor Štrucl Dušan, Črna na Koroškem, Cen-
ter 128/a, imenovan 22. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1995: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
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);

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n., razen
z orožjem in strelivom.

Rg-3408

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03192 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa FIMA, podjetje za med-
narodno in notranjo špedicijo, proizvod-
njo in storitveno dejavnost, d.o.o., sedež:
Trg 4. julija 55, Dravograd, pod vložno št.
1/03388/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5453526
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ločičnik Mateja, Vuzeni-

ca, Zgornji trg 20, vstopila 26. 11. 1990;
Ločičnik Friderik, Dravograd, Trg 4. julija
52, vstopil 26. 3. 1992, vložila po 750.000
SIT, odgovornost. Ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ločičnik Mateja, imenovana 26. 11.
1990, zastopa družbo brez omejitev; Ločič-
nik Friderik, razrešen 31. 5. 1994 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-3409

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03794 z dne 26. 7. 1995
pri subjektu vpisa TIKS, projektiranje, iz-
vajanje in svetovanje, d.o.o., sedež: Mai-
strova 2, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04415/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5536880
Firma: TIKS-KARNER in družbenik,

projektiranje, izvajanje in svetovanje,
d.n.o.

Skrajšana firma: TIKS-KARNER in
družbenik, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Karner Ivan in Karner Da-
nica, oba iz Slovenj Gradca, Maistrova 2,
vstopila 24. 5. 1994, odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Karner Ivan in Karner Danica, ime-
novana 24. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Rg-3410

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03864 z dne 24. 7. 1995
pri subjektu vpisa RIZLA, podjetje za tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 5, Ravne na Koroškem, pod vlož-
no št. 1/07064/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5684536
Osnovni kapital: 1,665.000 SIT
Ustanovitelj: Rabuza Bojan, Mežica, Le-

nartova 4, vstop 19. 10. 1992, vložek
1,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3411

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03594 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa M & T MERKAČ, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in gostins-
tvo, d.o.o., sedež: Kotlje 3, Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/07704/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5714206
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Merkač Matjaž, Ravne na Koroškem,
Kotlje 3, imenovan 20. 1. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; Merkač Tatjana, Rav-
ne na Koroškem, Kotlje 3, razrešena 22. 6.
1994 kot družbenica in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3412

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04280 z dne 29. 8. 1995
pri subjektu vpisa ANTABO, podjetje za
posredovanje, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Straže 77, Mislinja, pod vložno št.
1/06928/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5715075
Osnovni kapital: 1,539.802 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Bogdan, izstop

1. 9. 1994; Kukovec Andrej, Mislinja, Stra-
že 77, vstop 1. 9. 1994, vložek 1,539.802
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kukovec Bogdan, razrešen 15. 9.
1994; direktor Kukovec Andrej, imenovan
16. 9. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3413

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05835 z dne 4. 9. 1995
pri subjektu vpisa BMV, trgovina, finance,
storitve, d.o.o., sedež: Francetova 8, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/07732/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5723434
Osnovni kapital: 1,510.730,10 SIT
Ustanovitelj: Rus Bogomir, Slovenj Gra-

dec, Ronkova 36, vstop 10. 2. 1993, vložek
1 510.730,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-3414

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05140 z dne 1. 9. 1995
pri subjektu vpisa VIS VITALIS, manege-
ment, svetovanje, d.o.o., sedež: Meškova
2, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04399/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenikov ter uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5531926
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klobučar Martina, Blej-

ska Dobrava 28, vstop 8. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
NOV’NA, studio podeželja, d.o.o., izstop
20. 12. 1994.

Rg-3415

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04656 z dne 29. 8. 1995
pri subjektu vpisa MEDICOREKRE-
ACIJA, d.o.o., sedež: Kotlje, Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/03816/00 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.: 5598761
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Breznikar Branko, Ravne

na Koroškem, Kotlje 206, vstop 5. 2. 1991,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3416

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06315 z dne 29. 8. 1995
pri subjektu vpisa OBLAK, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Št. Janž
55, Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/02611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5389844
Osnovni kapital: 1.502.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Peter, Radlje ob Dra-

vi, Št. Janž 55, vstop 1. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3417

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00110 z dne 24. 8. 1995
pri subjektu vpisa JAMI, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dobja vas
121, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/06150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5681618
Dejavnost, vpisana 24. 8. 1995: 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 7470 Čiščenje
stavb; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-

vrstnih izdelkov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-3418

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04149 z dne 24. 8. 1995
pri subjektu vpisa IPOS, intelektualne sto-
ritve in posredništvo, d.o.o., sedež: Ron-
kova 16, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/04295/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5519497
Firma: S-FORMING, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: S-FORMING, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Gros Silvo, Mislinja, Sej-

mišče 39, vstopil 29. 7. 1991, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kotnik Mira in Božič Karel, Slovenj Gra-
dec, Ronkova 16, izstopila 26. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Božič Karel in zastopnica Kotnik Mi-
ra, razrešena 26. 4. 1994; Gros Silvo, razre-
šen 26. 4. 1994 kot zastopnik in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: pro-
izvodnja embalaže in plastičnih mas; druga
predelava plastičnih mas; proizvodnja lese-
ne embalaže; proizvodnja papirnate emba-
laže; poljedelstvo; živinoreja; kmetijske sto-
ritve za rastlinsko proizvodnjo; ribištvo na
rekah, jezerih in ribnikih; prevoz blaga v
cestnem prometu; popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil; druge neomenjene
komunalne dejavnosti; loterije in stave.

Dejavnost se na novo glasi: zastopanje
in posredovanje v poslovnem prometu;
agencijski in komisijski posli; trgovina na
drobno in debelo z neživilskimi in živilski-
mi proizvodi; leasing; opravljanje finančnih
in računovodskih storitev in svetovanj; or-
ganizacija javnih prireditev; davčno sveto-
vanje; prirejanje seminarjev, predavanj in
svetovanj; računalniške storitve; gostinstvo
in turizem; obrtne storitve in popravila, iz-
delava in popravila kovinskih izdelkov,
elektrotehničnih izdelkov, lesenih predme-
tov, tekstilnih izdelkov, predmetov iz usnja
in gume, izdelava živilskih proizvodov, iz-
delava in popravilo raznovrstnih proizvo-
dov; osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom: frizerske storitve, kozmetične stori-
tve, pranje, čiščenje in barvanje perila in
oblačil, druge osebne storitve in storitve
gospodinjstvom; storitve reklame in eko-
nomske propagande; grafična dejavnost; po-
slovne storitve; gradbeništvo: visoka grad-
nja, nizka gradnja, instalacijska in zaključ-
na dela v gradbeništvu; mednarodni prevoz
v cestnem prometu; proizvodnja embalaže
in plastičnih mas; druga predelava plastič-
nih mas; proizvodnja lesene embalaže; pro-
izvodnja papirnate embalaže; poljedelstvo;
živinoreja; kmetijske storitve za rastlinsko
proizvodnjo; ribištvo na rekah, jezerih in

ribnikih; prevoz blaga v cestnem prometu;
popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; druge neomenjene komunalne dejav-
nosti; loterije in stave.

Rg-3419

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03773 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa JAMI, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Dobja vas
121, Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/06150/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5681618
Osnovni kapital: 1,508.450,20 SIT
Ustanovitelj: Celec Janko, Ravne na Ko-

roškem, Javornik 54, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,508.450,20 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina z živilskimi proizvodi na
drobno; storitve turističnih, potovalnih or-
ganizacij; sitotiskarske storitve.

Dejavnost se sedaj glasi: trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo – s tranzi-
tom; trgovina z neživilskimi proizvodi na
drobno; trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo – s tranzitom; kovinsko-predeloval-
na dejavnost; proizvodnja zgotovljenih tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz
plastike; servis za čiščenje poslovnih pro-
storov, stanovanj in drugih objektov; po-
sredniške in agencijske storitve v prometu
blaga; komisijski posli na področju prometa
blaga; trgovina z živilskimi proizvodi na
drobno; storitve turističnih, potovalnih or-
ganizacij; sitotiskarske storitve.

Rg-3420

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04914 z dne 25. 8. 1995
pri subjektu vpisa NICINA, proizvodno,
trgovsko in transportno podjetje, sedež:
Kotlje 3, Ravne na Koroškem, pod vložno
št. 1/03107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5439531
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pšeničnik Radovan, Rav-

ne na Koroškem, Javornik 20, vstop 1. 10.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Navodnik Anton, izstop 8. 8.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pšeničnik Radovan, imenovan 1.
10. 1990, zastopa družbo brez omejitev;
družbenik Navodnik Anton, razrešen 8. 8.
1994.

Rg-3421

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/02924 z dne 25. 8. 1995
pri subjektu vpisa DISKIR, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Na Šancah 33, Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/08005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, druž-
benikov in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 21 – 18. IV. 1996 Stran 1351

dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5749930
Sedež: Ravne na Koroškem, Na šan-

cah 18
Osnovni kapital: 2,281.303 SIT
Ustanovitelja: Miklavc Milena, vstopila

7. 12. 1992, vložila 1,204.806,50 SIT in
Miklavc Janko, vstopil 17. 7. 1995, vložil
1.076.496,50 SIT, oba z Raven na Koroš-
kem, Na Šancah 18, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 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; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnneja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” se izpusti “revi-
zijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
pa se izpusti “arbitraža in posredovanje v
pogajanih med managerji in delavci”.

Rg-3422

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00098 z dne 17. 7. 1995
pod št. vložka 1/09458/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev javnega za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 5899826
Firma: Športni zavod Ravne-Prevalje
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ravne na Koroškem, Na gradu 6
Osnovni kapital: 12,427.348 SIT
Ustanoviteljica: Občina Ravne-Prevalje,

Ravne na Koroškem, Čečovje 12/a, vstop
23. 12. 1994, vložek 12,427.348 SIT, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kotnik Zdravko, Ravne na Koroš-
kem, Dobja vas 77, imenovan 9. 3. 1995,
zastopa zavod kot v.d. direktorja z omejitvi-
jo sklepanja pravnih poslov v zvezi z nepre-
mičnim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1995: 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;

7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7440 Ekonomska propaganda;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj od-
govarja za obveznosti zavoda do višine vlo-
ženih sredstev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-3423

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05868 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa SONČEK, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Šentjanž 131, Šentjanž
pri Dravogradu, pod vložno št. 1/02238/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5371805
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skarlovnik Alojz, Šentjanž

pri Dravogradu, Otiški vrh 71/a, vstop
16. 4. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1995: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-3424

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04238 z dne 25. 8. 1995
pri subjektu vpisa SERPA, storitve, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Koroš-
ka cesta 14, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/08055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5754593
Osnovni kapital: 1,685.378,20 SIT
Ustanovitelji: Laure Mitja, Slovenj Gra-

dec, Zidanškova 15, vložek 122.694,95 SIT;
Čreslovnik Ivana, Ravne na Koroškem, Če-
čovje 24, vložek 122.694,95 SIT; Cigrovski
Drago, Dravograd, Mariborska 76, vložek
122.694,90 SIT; Krauser Franc, Ravne na
Koroškem, Javornik 36, vložek 122.694,90
SIT; Kogelnik Ivan, Ravne na Koroškem,
Kotlje 87, vložek 122.694,90 SIT; Krof
Ivan, Prevalje, Lokavica 28, vložek
122.964,90 SIT; Lindenbaum Štefan, Meži-
ca, Podjunska 18, vložek 122.694,90 SIT;
SŽ-Metal Ravne, d.o.o., Ravne na Koroš-
kem, Koroška cesta 14, vložek 413.256,90
SIT in SŽ-Noži Ravne, d.o.o., Ravne na
Koroškem, Koroška cesta 14, vložek
413.256,90 SIT – vstopili 7. 2. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-3425

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05459 z dne 25. 7. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽE-
LEZARNE – METAL RAVNE, sedež: Ko-
roška cesta 14, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/07270/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me in dejavnosti ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5686482
Skrajšana firma: SŽ – METAL RAVNE,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 25. 7. 1995: 2710

Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 2731 Hladno vlečenje; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2752
Litje jekla; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kova-
nje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
prašna metalurgija; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 3710 Reciklaža kovinskih os-
tankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 77414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 “Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” se izpusti “revi-
zijske dejavnosti”, pri dejavnosti pod šifro
74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje”
pa se izpusti “arbitraža in posredovanje v
pogajanjih med managerji in delavci”.

Rg-3426

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05378 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa IMLAS, trgovsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Legen 49, Šmartno pri Slovenj Grad-
cu, pod vložno št. 1/07825/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5744997
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mlačnik Ivanka, Šmart-

no pri Slovenj Gradcu, Legen 49, vstop 6.
11. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.
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Rg-3427

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05100 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa EXFER,trgovina in sto-
ritve, d.o.o. sedež: Razgledna ul. 24, Ra-
dlje ob Dravi, pod vložno št. 1/05186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5589363
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ladinik Bogdan, Radlje ob

Dravi, Razgledna ul. 24, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3428

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04324 z dne 4. 9. 1995
pri subjektu vpisa LO & CO, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pame-
če 133/a, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03861/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in standardno klasifikacijo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5515220
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Emil, Slovenj Gra-

dec, Pameče 133/a, vstop 7. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3429

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05156 z dne 1. 9. 1995
pri subjektu vpisa SLOG, transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Celjska
cesta 40, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/02770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodrskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415900
Osnovni kapital: 1,549.00 SIT
Ustanovitelja: Gostenčnik Janez in Go-

stenčnik Vanja, oba iz Slovenj Gradca, Celj-
ska cesta 40a, vstopila 3. 9. 1990, vložila po
774.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1995: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov.

Rg-3430

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04821 z dne 5. 9. 1995
pri subjektu vpisa KREBS, trgovina in go-
stinske storitve, d.o.o., sedež: Polena 4,
Mežica, pod vložno št. 1/04043/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah:

Matična št.: 5519543
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Krebs Janez, vložil

1,503.000 SIT in Krebs Helena, vložila
10.000 SIT, oba iz Mežice, Stržovo 60, vsto-
pila 4. 3. 1991, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Krebs Janez, imenovan 4. 3. 1991, za-
stopa družbo brez omejitev; Krebs Helena,
razrešena 8. 5. 1994 kot družbenica in ime-
novana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-3431

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04824 z dne 23. 8. 1995
pri subjektu vpisa ITD, izobraževanje in
turizem, d.o.o., sedež: Čečovje 5, Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/04409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5530989
Firma: ITD, zunanja in notranja trgo-

vina, d.o.o.
Sedež: Črna na Koroškem, Spodnje Ja-

vorje 7/c
Osnovni kapital: 1,508.940 SIT
Ustanovitelja: Radovič Igor, Črna na Ko-

roškem, Spodnje Javorje 7/c, vstop 30. 10.
1991, vložek 1,508.940 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Skralovnik Marija, izstop
5. 12. 1994.

Osebe pooblaščene za zastopanje: direk-
torica Skralovnik Marija, razrešena 5. 12.
1994; Radovič Igor, razrešen 5. 12. 1994
kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3432

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04885 z dne 1. 9. 1995
pri subjektu vpisa KRAPEŽ, trgovsko pod-
jetje, export-import, d.o.o., sedež: Malga-
jeva n.h., Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/06292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5644801
Sedež: Radlje ob Dravi, Mariborska

8/a
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Krapež Elizabeta in Kra-

pež Vojko, oba iz Radelj ob Dravi, Pod
Perkolico 17, vstopila 20. 3. 1992, vložila
po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krapež Elizabeta, imenovana
20. 3. 1992, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Krapež Vojko, razrešen 25. 11.
1994.

Rg-3433

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05889 z dne 1. 9. 1995
pri subjektu vpisa TRGOLES, trgovina in
predelava lesa, d.o.o., sedež: Danijel 15,
Trbonje, pod vložno št. 1/01838/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5362385
Osnovni kapital: 2,162.000 SIT
Ustanovitelj: Remic Janez, Trbonje, Da-

nijel 15, vstop 30. 1. 1990, vložek 2,162.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3434

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03653 z dne 18. 8. 1995
pri subjektu vpisa I.M.D., podjetje za po-
sredovanje, trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Dobja vas 34, Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/04985/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5602866
Firma: I.M.D., posredovanje, trgovina

in proizvodnja, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.627,70 SIT
Ustanovitelja: Dravec Izidor, vstopil

9. 12. 1991 in Dravec Marija, vstopila 6. 4.
1994, oba z Raven na Koroškem, Dobja vas
34, vložila po 751.813,85 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-3435

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04538 z dne 29. 8. 1995
pri subjektu vpisa PRODAJA EXPRES,
d.o.o., sedež: Iršičeva 6, Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/01600/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5361435
Sedež: Slovenj Gradec, Celjska cesta

116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Apat Matjaž, Slovenj Gra-

dec, Iršičeva 6, vstop 1. 1. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se glasi: komisijski, agencij-
ski, zastopniški in posredniški posli v pro-
metu blaga in storitev; prevozi blaga in oseb
v cestnem prometu; storitve špedicije; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; tr-
govina na debelo in drobno z neživilskimi
in živilskimi proizvodi vseh trgovinskih
strok; kataloška prodaja, akviziterska pro-
daja; izvajanje vseh vrst visokih gradenj z
rekonstrukcijami in adaptacijami; izvajanje
nizkih gradenj; leasing; finančni inženiring;
gostinske storitve nastanitve in prehrane;
turistične agencije in uradi; proizvodnja
otroških igrač; proizvodnja terapevtskih pri-
pomočkov; proizvodnja tekstilnih, kovin-
skih in lesenih izdelkov ter predelava pla-
stičnih mas.
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