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Sodni register

CELJE

Rg-11594

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00520 z dne 17. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa LASER, video storitve in trgo-
vina,  d.o.o.,  Radeče,  pod  vložno  št.
1/02319/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo tipa zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5112222
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Trkaj

Uroš, Radeče, Pot na brod 5, razrešen 11. 4.
1994 kot namestnik direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-11626

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02203 z dne 13. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa QUO VADIS, d.o.o. – družba
za prodajo na debelo in drobno, uvoz in
izvoz, proizvodnjo in storitve, Kozje, se-
dež: Kozje 68, pod vložno št. 1/04365/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev subjekta vpisa z določbami zakona o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nika zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, razširitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5657105
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jevšnik Vladislav, izstop

21. 4. 1994; Ratej Mirko, Sevnica, Planin-
ska cesta 19a, vstop 21. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vla-
dislav Jevšnik, razrešen 21. 4. 1994; Ješel-
nik Polonca, Sevnica, Kidričeva ulica 16,
imenovana 21. 4. 1994, kot direktorica za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja na domačem in tu-
jem trgu se povsem spremeni, tako da se
odslej glasi: komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
gradbeni in finančni ter elektro inženiring;
projektiranje gradbenih objektov in drugo
projektiranje; visoka gradnja ter nizka grad-
nja in hidrogradnja; montažna dela s po-
dročja industrije in energetike; zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu; tehnično in fi-
nančno svetovanje; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve (konzultantska
dejavnost); storitve s področja informatike
in avtomatizacije (izdelava programske
opreme); storitve s področja umetniškega in
industrijskega oblikovanja in dizajna; knji-
govodske storitve; obdelava podatkov; sto-
ritve kontrole kakovosti in količine blaga;

trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo
in drobno; zastopanje tujih podjetij in ko-
mercialne storitve.

Rg-11629

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02803 z dne 6. 2. 1995 pod št.
vložka 1/06372/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5853206
Firma: IPO – COM, Podjetje za zapo-

slovanje in usposobljanje invalidnih oseb,
d.o.o.

Skrajšana firma: IPO – COM, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Dodatna oblika: invalidsko podjetje
Sedež: Celje, Lava 7
Osnovni kapital: 7,040.134 SIT
Ustanovitelji: INGRAD KONCERN,

gradbeništvo, inženiring, proizvodnja,
d.o.o., Celje, Lava 7, vložek 1,687.980 SIT,
Apotekar Ivan, Šmartno v Rožni dolini 43/b,
vložek 264.276 SIT, Brežnik Franc, Celje,
Gorica pri Šmartnem 36, vložek 259.699
SIT, Brglez Konrad, Stranice 45, vložek
224.539 SIT, Bukovski Marija, Celje, Na
Otoku 13, vložek 208.140 SIT, Čremožnik
Franc, Celje, Tržaška 33, vložek 356.966
SIT, Goronja Dragan, Celje, Ul. Frankolov-
skih žrtev 5, vložek 251.289 SIT, Hočevar
Goran, Celje, Goriška ulica 6, vložek
322.580 SIT, Holcer Helena, Šentjur pri Ce-
lju, Na Lipico 3, vložek 293.373 SIT, Ker-
bavec Franc Andrej, Celje, Ul. Heroja Rojš-
ka 8, vložek 277.405 SIT, Klauški Adrijan,
Celje, Na Zelenici 4, vložek 170.616 SIT,
Kovačič Viktor, Žalec, Podvin 224, vložek
266.436 SIT, Kresnik Martin, Frankolovo,
Lindek 11, vložek 248.589 SIT, Lebič Vin-
cenc, Celje, Lokrovec 14/a, vložek 229.163
SIT, Ozvaldič Jožef, Đurmanec, Hlevnica
70, vložek 280.644 SIT, Pilih Julijan, Celje,
Cesta II. grupe odredov 7, vložek 289.391
SIT, Podgoršek Ivan, Frankolovo, Beli po-
tok 1, vložek 240.226 SIT, Rinc Danijel,
Škofja vas, Prekorje 49, vložek 247.079 SIT,
Senič Edvard, Frankolovo, Dol pod Gojko
n.h., vložek 259.472 SIT, Šibnc Jožef, Nova
cerkev, Trnovlje pri Socki n.h., vložek
198.751 SIT, Tratnik Edvard, Nova cerkev
49, vložek 273.892 SIT, Vitanc Drago, Go-
milsko, Grajska vas 37, vložek 189.628 SIT
– vstopili 1. 7. 1994, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ho-
čevar Goran, Celje, Goriška ulica 6, imeno-
van 1. 7. 1994, zastopa družbo kot direktor
neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1995: 2030
Lesno stavbarstvo; 265 Proizvodnja cemen-
ta, apna, mavca; 266 Proizvodnja izdelkov
iz betona, cementa mavca; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih konstrukcij; 2852 Sploš-
na mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilne-
ga in drugega orodja, ključavnic, okovja;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno

rabo; 293 Proizvodnja kmetijskih in goz-
darskih strojev; 294 Proizvodnja obdeloval-
nih strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev
za posebne namene; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobakom v specializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 602 Drug kopenski prevoz; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 703 Po-
slovanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 744 Ekonomska propaganda;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8532 Socialnovarstve-
ni programi in storitve; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem.

Rg-11633

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01864 z dne 22. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa FOCUS, svetovanje in projek-
tiranje, d.o.o., Celje, sedež: Leskovec 25,
Škofja vas, pod vložno št. 1/01771/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, zviša-
nje ustanovitvenega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki, spremembo fir-
me in dejavnosti, uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, spremembo druž-
benika in zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5430461
Firma: REVISTO, družba za revizijo,

svetovanje  in  druge  poslovne  storitve,
d.o.o., Leskovec 25, Škofja vas

Skrajšana firma: REVISTO, d.o.o., Ce-
lje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Stopinšek Bogdan, vsto-

pil 8. 1. 1990, vložil 676.100 SIT, in Stopin-
šek Ivica, vstopila 16. 9. 1994, vložila
823.900 SIT, oba iz Nove Cerkve 99, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sto-
pinšek Ivica, imenovana 16. 9. 1994, zasto-
pa družbo kot direktorica neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1995: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Rg-11656

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03107 z dne 22. 2. 1995 pod št.
vložka 1/06373/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5855497
Firma:  JERKOVIČ  IN  JERKOVIČ,

avto šola in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: JERKOVIČ IN JER-

KOVIČ, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Šempeter, Šempeter 35
Ustanovitelja: Jerkovič Stipo in Jerkovič

Milka, oba iz Šempetra 35, vstopila 15. 6.
1994, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Jerkovič Stipo in Jerkovič Milka,
imenovana 15. 6. 1994, zastopata družbo
kot družbenika posamično.

Dejavnost družbe: avto šola: teoretično
in praktično usposabljanje kandidatov za
voznike B, C, D in E kategorije; oddajanje v
najem vozil brez voznika: rent a car; prevoz
potnikov s taksi avtomobili; prevoz blaga v
cestnem prometu; posredništvo, zastopanje
in špediterski posli v prometu blaga in stori-
tev; gostinske storitve prehrane; druge go-
stinske storitve; šiviljstvo in pletiljstvo; tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi vseh trgovskih strok.

Rg-12607

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04679 z dne 3. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa EURA, prevozi in trgovina, d.o.o.,
pod vložno št. 1/00997/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo
firme, skrajšane firme in sedeža družbe,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5329841
Firma: PRANJIĆ & PRANJIĆ, prevo-

zi in trgovina DAMDA, d.n.o.
Skrajšana  firma:  PRANJIĆ  &  PRA-

NJIĆ, DAMDA, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Prebold, Na zelenici 18

Ustanovitelji: Jelisavac Đurđa, izstopila
30. 12. 1994; Pranjić Marijan in Pranjič Ani-
ca, oba iz Prebolda, Na zelenici 18, vstopila
30. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jeli-
savac Đurđa, razrešena 30. 12. 1994 kot
direktorica; Pranjić Marijan in Pranjić Ani-
ca, imenovana 30. 12. 1994, zastopata druž-
bo kot družbenika posamično.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačmi, 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; 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 drobno
z živili, pijačami, tobakom v specializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov (bari); 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni prevoz; 631
Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 744 Ekonomska
propaganda; 748 Raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-12610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00756 z dne 20. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOMAK, trgovina in storitve,
d.o.o., Celje, Škapinova 1, pod vložno št.
1/04754/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novim vložkom s temile podatki:

Matična št.: 5694230
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Korent Boštjan, Celje, Ška-

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

Rg-12620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00990 z dne 15. 3. 1995 pri subjektu
vpisa  RŽ,  trgovina  na  debelo  in drobno,
d.o.o., Žalec, Čopova ul. 6, pod vložno št.
1/02316/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5444926
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Roman, Žalec, Čo-

pova 6, vstop 10. 9. 1990, vložek 1,560.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12633

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00872 z dne 16. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa MOTOKOM, komisijski posli
in posredništvo, d.o.o., sedež: Kidričeva
42,  Rogaška  Slatina,  pod  vložno  št.
1/05681/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe ter z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5768535
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelj: Šoštar Gorazd, Podplat,

Kristan vrh 55a, vstop 4. 4. 1993, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14089

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00570 z dne 31. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROGLA, Pekarna – slaščičar-
na, p.o., Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/00036/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča posledice lastninskega preoblikova-
nje, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, člane nadzornega sveta in spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5145031
Firma: PEKARNA – SLAŠČIČARNA

ROGLA, d.d., Stari trg 16, Slovenske Ko-
njice

Skrajšana firma: PEKARNA – SLAŠČI-
ČARNA ROGLA, d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 117,716.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 23,543.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
11,772.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
11,772.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložek 23,543.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložek
10,515.000 SIT, Sklad RS za razvoj – za
program notranjega odkupa, vložek
36,571.000 SIT – vstopili 30. 3. 1994, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Dob-
nik Ivan, razrešen 12. 5. 1994 kot v.d. di-
rektorja; Jančič Ivan, Zreče, Pohorski bata-
ljon 15, imenovan 12. 5. 1994, zastopa druž-
bo neomejeno kot predsednik uprave druž-
be, razen pri poslih na področju finančnih
zadev, kjer zastopa družbo skupno s članico
uprave, ki je odgovorna za finančne zadeve;
Kotnik Rafaela, Slovenske Konjice, Kaju-
hova 4, imenovana 12. 5. 1994, zastopa
družbo kot članica uprave za finančne zade-
ve, pri poslih na področju finančnih zadev
pa zastopa družbo skupno s predsednikom
uprave družbe.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije št. LP-29/0136-ST z
dne 5. 9. 1994.
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Rg-14095

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01297 z dne 24. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PE – CE, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
1/05460/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov in dejavnosti,
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembo zastopnikov in pogodbe o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5761387
Firma: ŠARGI, avtotrgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠARGI, d.o.o.
Sedež: Celje, Opekarniška cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pavlovič Viljem, izstopil

22. 4. 1994; Alagić Suljo, Alagić Eljub in
Alagić Fejzo, vsi iz Bijeljine, J. Durakovića
40, ter Alagić Šaban, Bijeljina, J. Durakovi-
ća 4 – vstopili 22. 4. 1994, vložili po
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Pa-
vlovič Viljem, razrešen 22. 4. 1994 kot di-
rektor; zastopnik Alagić Suljo, ki zastopa
družbo kot direktor neomejeno, ter prokuri-
sti Rančan Bogdan, Celje, Okrogarjeva uli-
ca 3, Alagić Eljub, Alagić Šaban in Alagić
Fejzo, imenovani 22. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na 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; 511
Posredništvo; 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
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 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; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 602 Drug kopenski promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-14101

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00586 z dne 6. 4. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  BoTeh,  raziskovalno-razvojne
storitve, d.o.o., Radeče, Pot na stadion 7,
pod vložno št. 1/00683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., uskladitev z zakonom o gospodar-

skih družbah, spremembo družbenika, fir-
me in skrajšane firme ter tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5288908
Firma: STRNIŠA  in ostali, d.n.o., Ra-

deče, raziskovalno-razvojne storitve
Skrajšana  firma:  STRNIŠA  in  ostali,

d.n.o., Radeče
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Strniša Joško, izstopil in

ponovno vstopil 14. 4. 1994, in Strniša Ju-
dita, vstopila 14. 4. 1994, oba iz Radeč, Pot
na stadion 7, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Strni-
ša Joško, razrešen 14. 4. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo posamično, in družbenica Strniša Judita,
imenovana 14. 4. 1994, ki ne zastopa druž-
be – izvzeta pri zastopanju.

Rg-14125

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01174 z dne 29. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa ASTRO, Agencija za astrolo-
gijo, d.o.o., Mirna pot 3, Celje, pod vložno
št. 1/02131/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in poveča-
nje kapitala družbe iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5415306
Firma: ASTRO, agencija za astrologi-

jo, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,015.000 SIT
Ustanovitelj: Likovič Dejan, Celje, Mir-

na pot 3, vstop 24. 9. 1990, vložek 2,015.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16467

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00524 z dne 11. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDIA TRADE – Podjetje za
ekonomiko, trženje in organizacijo poslo-
vanja, d.o.o., Kidričeva 3, Celje, pod vlož-
no št. 1/04368/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme in dejavnosti, uskladitev
s standardno klasifikacijio dejavnosti in
spremembo tipa zastopnika  s temile podat-
ki:

Matična št.: 5665213
Firma: MEDIA TRADE, mednarodna

trgovina, d.o.o., Kidričeva 3, Celje
Skrajšana firma: MEDIA TRADE, d.o.o.,

Kidričeva 3, Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Cikač Hlastec Blažen-

ka, Celje, Opekarniška 12, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hla-
stec Silvo, Celje, Opekarniška 12, razrešen
23. 11. 1994 kot pomočnik direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 5. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-

zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5113 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobn 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 z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5146 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5148 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 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-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
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knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Opomba: pri šifri dejavnosti 74.12 vse
dejavnosti, razen revizijskih dejavnosti.

Rg-16939

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00446 z dne 19. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa BORMAC TRADE, trgovina,
zastopanje,  d.o.o.,  Kocbekova  5,  Celje,
pod vložno št. 1/03201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovnega deleža in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5584167
Ustanovitelji: Mačkovšek Boris, izstopil

23. 10. 1993; Hlastec Silvo, Celje, Opekar-
niška 12, vložek 2.666 SIT, Frelih Boris,
Celje, Bratov Vošnjakov 3, vložek 2.667
SIT, Dorič Iztok, Celje, Pohorska 6, vložek
2.667 SIT – vstopili 23. 10. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mačkovšek Boris, razrešen 23. 10.
1993; direktor Frelih Boris, imenovan 23.
10. 1993, zastopa družbo kot direktor neo-
mejeno.

Rg-18249

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01365 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa BANKO, trgovina in svetovanje,
d.o.o., Žalec, pod vložno št. 1/03624/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža
družbe ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5639603
Firma: BANKO, trgovina in svetova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: BANKO, d.o.o.
Sedež: Žalec, Savinjska cesta 53
Osnovni kapital: 2,182.330 SIT
Ustanovitelj: Banko Dušan, Žalec, Kar-

deljeva 59, vstop 3. 2. 1992, vložek
2,182.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18278

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00910 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROINŽENIRING LI-
LIJA, podjetje za proizvodnjo, izvajanje,
servis in trgovino, d.o.o., Celje, pod vlož-
no št. 1/02857/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembo druž-
benika zaradi odsvojitve poslovnega dele-
ža, dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5503418
Osnovni kapital: 2,031.050,10 SIT
Ustanovitelja: Lilija Bogdan, vstopil 18.

4. 1991, vložil 1,421.735,07 SIT, in Lilija
Vera, vstopila 19. 4. 1994, vložila
609.315,03 SIT, oba iz Frankolovega, Stra-
žica 22, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: proizvodnja elektro
naprav, elektronskih aparatov, hladilnih in
toplovodnih agregatov, solarne opreme, na-
domestnih delov in kovinske galanterije;
projektiranje elektro instalacij, elektronike
in računalništva ter opravljanje strokovnega
elektro nadzora; projektiranje, izvajanje in
servisiranje strojnih instalacij, elektro na-
prav in elektro omrežja jakega in šibkega
toka, terminalske mreže, PTT omrežja, elek-
trosignalnih naprav, naprav za obveščanje,
elektro diesel agregatov, električnih strojev
in naprav, dvigal vseh vrst, mikroprocesor-
skih sistemov, antenskih sistemov, radio
aparatov in radionaprav, televizijskih in te-
lefonskih aparatov in naprav, televizijskega
kabelskega omrežja in sprejemnih sistemov;
gradbena dela visokih in nizkih gradenj ter
hidrogradenj; instalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu; leasing posli; kmetijska
proizvodnja; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve; trgovi-
na na debelo in drobno živilskih in neživil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok; trgo-
vinske storitve; organizacija in vodenje za-
bavnih, športnih, turističnih in drugih jav-
nih prireditev; organizacija sejmov, razstav
in drugih oblik prikazovanja gospodarskih
in drugih dejavnosti; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; oddajanje v
najem delovnih strojev in dvigal; organiza-
cija in izvajanje seminarjev, tečajev in pos-
vetov.

Rg-18294

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01222 z dne 13. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa LUNETA, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Šentjur pri Celju,
pod vložno št. 1/03293/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5557674
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Seničar Marija, Gorica

pri Slivnici, Gorica 74, vstop 19. 11. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18297

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00371 z dne 26. 6. 1995 pod št.
vložka 1/06406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900832
Firma: XTC – BOH & co., zastopstva

in posredovanje, d.n.o., Velenje
Skrajšana firma: XTC – BOH & co.,

d.n.o., Velenje
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Velenje, Šalek 90
Ustanovitelja: Boh Norman in Boh Se-

bastjan, oba iz Velenja, Šalek 90, vstopila
26. 4. 1995, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Boh Norman in Boh Sebastjan, ime-
novana 26. 4. 1995, zastopata družbo posa-
mično.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 3611 Proizvodnja se-

dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov.

Rg-18317

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01386 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TERMOTEHNIKA, izdelava
vseh vrst instalacij, d.o.o., Ponikva, Po-
nikva 29, pod vložno št. 1/01173/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
ter z novimi vložki in spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5337496
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelja: Rečnik Martin in Rečnik

Boris, oba iz Ponikve 29, vstopila 18. 12.
1989, vložila po 825.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rečnik Boris, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18347

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01243 z dne 20. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TO-DA, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Boletina 6, Ponikva, pod vlož-
no št. 1/05255/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744890
Osnovni kapital: 2,188.320 SIT
Ustanoviteljica: Herič Jožica, Ponikva,

Boletina 6, vstop 8. 12. 1992, vložek
2,188.320 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 6. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
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pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil.

Rg-18348

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01678 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MARTING, Izvajanje, nadzor,
gradbeništvo, d.o.o., Radeče, pod vložno
št. 1/04944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
pristop novega družbenika in spremembo s
temile podatki:

Matična št.: 5695953
Firma: MARTING Martinčič in ostali,

Izvajanje,  nadzor,  gradbeništvo,  d.n.o.,
Radeče

Skrajšana firma: MARTING Martinčič
in ostali, d.n.o., Radeče

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Martinčič Franc, izstopil
in ponovno vstopil 21. 4. 1994, in Martinčič
Nada, vstopila 21. 4. 1994, oba iz Radeč,
Strma ulica 1, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mar-
tinčič Franc, razrešen 21. 4. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo posamično, in druženica Martinčič
Nada, imenovana 21. 4. 1994, ki prav tako
zastopa družbo posamično.

Rg-18352

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00333 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa AGROHIT, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Petrovče, Drešinja vas 29, pod
vložno št. 1/01798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnih
vložkov, spremembo firme, sedeža in za-
stopnikov ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5382661
Firma: TIM TRADE, trgovska družba,

d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: TIM TRADE, d.o.o.,

Žalec
Sedež: Žalec, Čopova 5

Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Privošnik Boris, izstop 28.

3. 1995; Gorjan Karmen, Žalec, Velenjska
cesta 10, vstop 28. 3. 1995, vložek 1,602.000
SIT,odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Privošnik Boris, razrešen 28. 3. 1995;
direktorica Gorjan Karmen, imenovana 28.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakvom, začimbami;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-20210

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01406 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa VARD, d.o.o., storitve in trgovi-
na, Žalec, Novo Celje 4, pod vložno št.
1/02587/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5465109
Firma: VARD, d.o.o., storitve in trgo-

vina
Skrajšana firma: VARD, d.o.o.
Sedež: Žalec, Novo Celje 9
Osnovni kapital: 1,534.952 SIT
Ustanovitelj: Tušek Božidar, Štore, Ko-

vinarska 22, vstop 11. 2. 1991, vložek
1,534.952 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5242 Tr-
govina 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 gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-20246

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01246 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa KLOBKA, zastopanje, stori-
tve, trgovina, d.o.o., Predenca 28, Šmarje
pri Jelšah, pod vložno št. 1/05760/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5788684
Osnovni kapital: 1,787.209,50 SIT
Ustanovitelj: Zupan Andrej, Šmarje pri

Jelšah, Predenca 28, vstop 5. 7. 1993, vlo-
žek 1,787.209,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995: 0125
Reja drugih živali; 2461 Proizvodnja pla-
stičnih mas v primarni obliki; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 8240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne dejavnosti.

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

Rg-20247

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00998 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa VELMA, storitve, posredovanje
in trgovina, d.o.o., Velenje, pod vložno št.
1/05220/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., uskla-
ditev z določbami zakona o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi pre-
nosa poslovnega vložka, firme, zastopnika
in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5736714
Firma:  VELMA  PRISLAN  –  GROS,

storitve, posredovanje in trgovina, d.n.o.,
Velenje, Šalek 88

Skrajšana firma: VELMA PRISLAN –
GROS, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Prislan Mitja, izstopil in
ponovno vstopil 22. 4. 1994, in Gros Bran-
ko, vstopil 22. 4. 1994, oba iz Velenja, Ša-
lek 88, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pri-
slan Mitja, razrešen 22. 4. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
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bo posamično, in družbenik Gros Branko,
imenovan 22. 4. 1994, ki prav tako zastopa
družbo posamično.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1995: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2822 Proizvodnja radiator-
jev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5143
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi

izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52466 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7525 Zaščita in reševa-
nje pri požarih in nesrečah; 75252 Poklicno
in prostovoljno gasilstvo; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev.

Rg-23648

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00928 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa SPORT CENTER, trgovina in
kolesarski servis, d.o.o., Celje, Gledališka
4, pod vložno št. 1/04113/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in z novimi
vložki, spremembo akta in poslovnega dele-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5732212
Osnovni kapital: 1,508.306 SIT
Ustanovitelj: Demšar Boštjan, Celje,

Brodarjeva ulica 31, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 1,508.306 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23654

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00717 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGROJANTRANS, trgovina,
storitve, proizvodnja, d.o.o., Šentjur, Pro-
seniško 43/a, pod vložno št. 1/06162/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenika in tipa zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5821614
Firma: AGROJANTRANS – JANČIČ

IN JANČIČ, trgovina, storitve, proizvod-
nja, d.n.o., Šentjur, Proseniško 43/a

Skrajšana firma: AGROJANTRANS –
JANČIČ IN JANČIČ, d.n.o., Šentjur, Pro-
seniško 43/a

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Jančič Jožef, izstopil in
ponovno vstopil 15. 4. 1994, in Jančič Olga,
vstopila 15. 4. 1994, oba iz Šentjurja, Pro-
seniško 43/a, odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jančič
Jožef, razrešen 15. 4. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo

posamično, in družbenica Jančič Olga, ime-
novana 15. 4. 1994, ki prav tako zastopa
družbo posamično.

Rg-23683

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01774 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MIRNIK TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., Celje, Lopata 44, pod vlož-
no št. 1/04810/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5686342
Osnovni kapital: 1,769.000 SIT
Ustanovitelj: Mirnik Miran, Celje, Lo-

pata 44, vstop 17. 9. 1992, vložek 1,769.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23691

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01349 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa CENEX TRADE, podjetje za
distribucijo,  produkcijo,  intelektualne
storitve in trgovino, d.o.o., Šentjur, Pe-
šnica 10, pod vložno št. 1/06228/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala ter spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5836417
Firma: FIVIA, podjetje za distribucijo,

produkcijo, intelektualne storitve in tr-
govino, d.o.o., Vojnik, Preložnikova 1

Skrajšana firma: FIVIA, d.o.o., Vojnik,
Preložnikova 1

Sedež: Vojnik, Preložnikova 1
Osnovni kapital: 1,526.142,40 SIT
Ustanovitelja: Čretnik Janko in Čretnik

Branka, oba iz Vojnika, Preložnikova ulica
1, vstopila 6. 7. 1993, vložila po 763.071,20
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-23692

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00907 z dne 4. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa RATIO, mednarodno storitveno
podjetje, d.o.o., Celje, Trubarjeva 59, pod
vložno št. 1/04078/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in vložka druž-
benika ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5842735
Osnovni kapital: 1,507.300 SIT
Ustanoviteljica: Glavnik Romana, Celje,

Trubarjeva ulica 59, vstop 31. 3. 1992, vlo-
žek 1,507.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-23711

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01699 z dne 3. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa PODHRAŠKI, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Celje, Zidanškova
17, pod vložno št. 1/03670/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, spremembo firme in sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5596297
Firma: SMREKAR, storitveni servis,

d.o.o., Celje, Ulica bratov Mravljakov 9
Skrajšana  firma:  SMREKAR,  d.o.o.,

Celje, Ulica bratov Mravljakov 9
Sedež: Celje, Ulica bratov Mravljakov 9
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelji: Podhraški Igor in Majko-

vič Darja, izstopila 30. 4. 1994; Smrekar
Silvo, Celje, Ulica bratov Mravljakov 9,
vstopil 30. 4. 1994, vložil 1,516.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Majkovič Darja in direktor Pod-
hraški Igor, razrešena 30. 4. 1994; direktor
Smrekar Silvo, imenovan 30. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-23732

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00311 z dne 30. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
ZLATARNA CELJE, d.o.o., pod vložno
št. 1/01839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5048192
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Semolič Branku, ki je bil razre-
šen 22. 3. 1995.

Rg-23733

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00587 z dne 31. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
ZLATARNA CELJE, d.o.o., pod vložno
št. 1/01839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5048192
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Seničar Stanetu, ki je bil 23. 5. 1995 razre-
šen kot predsednik poslovnega sveta.

Rg-23757

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01396 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PETRE, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Železno
5f, Žalec, pod vložno št. 1/02337/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov
in poslovnih deležev, povečanje osnovnega
kapitala z novim vložkom, spremembo de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5481082
Firma: PETRE, trgovina, gostinstvo in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PETRE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,554.318 SIT
Ustanovitelja: Petre Marija, vstopila 24.

9. 1990, vložila 1.000 SIT, in Petre Jože,
vstopil 20. 4. 1994, vložil 1,553.318 SIT,
oba iz Žalca, Železno 5f, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petre Jože, imenovan 20. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
prevoz blaga in potnikov v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; dajanje
lastnih nepremičnin v najem; dajanje avto-
mobilov in drugih kopenskih vozil v najem;

storitve montaže šotorov; dajanje drugih
strojev in opreme v najem; druge poslovne
dejavnosti; prirejanje posebnih iger na sre-
čo na igralnih avtomatih, zunaj igralnic.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi izdelki; trgovinske storitve: agen-
cijske, posredniške, zastopniške storitve,
storitve skladiščenje, odpravljanja in dostav-
ljanja blaga, storitve ekonomske propagan-
de, prirejanje sejmov in gospodarskih raz-
stav; gostinske storitve nastanitve in pre-
hrane; proizvodnja blaga za široko porabo
in drugih kovinskih izdelkov; prevoz blaga
in potnikov v domačem in mednarodnem
cestnem prometu; dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; dajanje avtomobilov in drugih
kopenskih vozil v najem; storitve montaže
šotorov; dajanje drugih strojev in opreme v
najem; druge poslovne dejavnost; prirejanje
posebnih iger na srečo na igralnih avtoma-
tih zunaj igralnic.

Rg-23777

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01438 z dne 18. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa DUCKINOSKI, gradbeno pod-
jetje, d.o.o., Žalec, Roševa 3, pod vložno
št. 1/04930/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega deleža in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5685095
Firma: DUCKINOSKI IN DUCKINO-

SKI, gradbeno podjetje, d.n.o., Žalec, Ro-
ševa 3

Skrajšana  firma:  DUCKINOSKI  IN
DUCKINOSKI, d.n.o., Žalec, Roševa 3

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Duckinoski Dušan, Stru-
ga, Vevčani bb, izstopil in ponovno vstopil
21. 4. 1994, in Duckinoski Dragi, Struga,
Risto Krle 1/5, vstopil 21. 4. 1994, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Duc-
kinoski Dušan, razrešen 21. 4. 1994 kot di-
rektor in imenovan za družbenika, ki zasto-
pa družbo posamično, družbenik Duckino-
ski Dragi, imenovan 21. 4. 1994, ki prav
tako zastopa družbo posamično.

Rg-27606

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01385 z dne 7. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DESETKA, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, poslovne storitve in
ekonomsko  svetovanje,  d.o.o.,  Virštanj,
pod vložno št. 1/02139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe in z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5421071
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Plevnik Božidar, Podčetr-

tek, Virštanj 10, vstop 18. 6. 1990, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27609

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01420 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLINKON, podjetje za pro-
izvodnjo, prenos in distribucijo tehničnih

in žlahtnih plinov, d.o.o., Stritarjeva 2,
Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/00744/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z določbami zakona o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5303044
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Napast Anton Andrej, Ro-

gaška Slatina, Stritarjeva ulica 2, vstop 29.
10. 1989, vložek 1,589.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-27649

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03287 z dne 13. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  HMELJARSKA  DRUŽBA
SLOVENIJE, d.o.o., Žalec, pod vložno št.
4/00573/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v gospodarsko interesno zdru-
ženje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, članov in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5114683
Firma: Hmeljarsko združenje Slovenije
Pravno org. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Ustanovitelji: Mercator–zgornjesavinska

kmetijska zadruga Mozirje z omejeno od-
govornostjo, Mozirje, Cesta na lepo njivo 2,
Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina,
p.o., Brežice, Šntlenart 72, Merkator–kme-
tijska zadruga Krka, kmetijstvo, trgovina,
proizvodnja, storitve, z.o.o., Novo mesto,
Cesta komandanta Staneta 10, HMEZAD
HRAM Šmarje, p.o., Šmarje pri Jelšah 154,
Kmetijska zadruga Šaleška dolina, z.o.o.,
Šoštanj, Trg svobode 12, Mercator-Sevni-
ca, kmetijska proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Sevnica, Savska cesta 20/b,
HMEZAD EXPORT-IMPORT, p.o., Žalec,
Vrečarjeva 14, Inštitut za hmeljarstvo in pi-
vovarstvo, Žalec, Žalskega tabora 2, Sred-
nja kmetijska šola Grm, Novo mesto, Sevno
na Trški gori 13, Jeruzalem Ormož kme-
tijstvo, d.o.o., Ormož, Hardek 44c, Kmetij-
ski kombinat Ptuj, p.o., Ptuj, Muzejski trg 2,
Proizvodno podjetje Kozjak, Maribor, p.o.,
Maribor, Vošnjakova 16, Agrokombinat
Maribor, p.o., Maribor, Partizanska c. 6,
Kmetijska zadruga Ruše, z.o.o., Ruše, Trg
vstaje 4, Kmetijsko-gozdarska zadruga Le-
dina, z.o.o., Slovenj Gradec, Celjska cesta
10, Hmezad, Kmetijska zadruga Braslovče,
z.o.o., Braslovče 23, Hmezad, Kmetijska za-
druga Gotovlje, Žalec, Gotovlje 71, Kmetij-
ska zadruga Polzela, z.o.o., Polzela 11a,
Hmezad, Kmetijska zadruga Petrovče,
z.o.o., Petrovče 1, Hmezad, Kmetijska za-
druga Prebold, z.o.o., Prebold 91, Kmetij-
ska zadruga Šempeter, z.o.o., Šempeter 21a,
Hmezad, Kmetijska zadruga Trnava – Go-
milsko, z.o.o., Gomilsko, Trnava 5a, Hme-
zad, Kmetijska zadruga Vransko, z.o.o.,
Vransko 59, Kramer Andrej, Petrovče, Za-
loška gorica 7a, Šalej Slavko, Petrovče, Dre-
šinja vas 16, Razboršek Ivan, Petrovče, Ar-
ja vas 16, Bizjak Ivan, Žalec, Gotovlje 43a,
Rupnik Franc, Žalec, Vrhje 46, Jošt Eliza-
beta, Žalec, Gotovlje 31, Golavšek Adi, Gri-
že, Migojnice 70, Rotovnik Bogomir, Ža-
lec, Gotovlje 45a, Antloga Franc, Žalec, Go-
tovlje 61, Napotnik Ivan, Šempeter, Podlog
28, Povše Ivan, Šempeter, Podlog 29, Četi-
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na Jože, Šempeter, Sp. Grušovlje 6, Ribič
Jože, Šempeter, Zg. Roje 4, Cizej Stanko,
Braslovče, Orla vas 13, Rančigaj Peter, Go-
milsko, Šmatevž 4, Šlander Štefan, Gomil-
sko, Grajska vas 29a, Mahor  Ivan, Gomil-
sko, Zakl 8, Brinovec Marjan, Gomilsko 18,
Škodnik Franc, Braslovče, Orla vas 15, Dr-
ča Vinko, Gomilsko, Grajska vas 18, Ledin-
šek Anton, Gomilsko, Šmatevž 17, Orožim
Karl, Gomilsko 67, Lončar Štefan, Gomil-
sko, Grajska vas 19, Rožič Anton, Gomil-
sko, Zakl 10, Rančigaj Anton, Gomilsko 79,
Jernejc Alojz, Gomilsko, Grajska vas 41,
Turk Franc, Gomilsko, Trnava 16, Rančigaj
Ivan, Gomilsko 49, Troger Ana, Gomilsko
57, Zorec Viktor, Šmartno ob Paki, Podgor-
je pri Letušu 18, Marovt Vlado, Braslovče,
Topovlje 20, Mahor Frančišek, Braslovče,
Parižlje 26, Bizjak Jože, Šmartno ob Paki,
Letuš 50, Marovt Viktor, Braslovče, Pariž-
lje 28, Flere Anton, Šmartno ob Paki, Letuš
83, Završnik Alojz, Braslovče, Topovlje 1,
Uršič Anton, Prebold, Dolenja vas 11, Ci-
lenšek Marta, Prebold, Kaplja vas 15a, Ri-
bič Marjan, Prebold, Latkova vas 6, Kranjc
Martin, Tabor, Kapla 15, Novak Ignac, Pre-
bold, Sv. Lovrenc 47, Cijan Franc, Prebold,
Šešče pri Preboldu 66, Pustoslemšek Franc,
Tabor, Kapla 23, Serdoner Peter, Braslov-
če, Parižlje 33, Zupančič Martina, Tabor,
Kapla 15, HMEZAD KMETIJSTVO, p.o.,
Žalec, Vrečarjeva 8, Cilenšek Franc, Bra-
slovče, Male Braslovče 22, Šporn Jolanda,
Braslovče, Parižlje 20, Horvat Jože, Bra-
slovče 9, Plaskan Peter, Braslovče 45, Mat-
jaž-Petek Klavdija, Prebold, Latkova vas
109, Svet Edvard, Šempeter, Doberteša vas
84a, Sopotnik Bogdan, Šempeter, Podlog
31, Kos Marjeta por. Zupančič, Braslovče,
Sp. Gorče 8, Ribič-Goropevšek Lilijana,
Prebold, Latkova vas 6, Kupec Marjan, Pre-
bold, Sv. Lovrenc 14, Janežič Rudolf, Ža-
lec, Savinjska 119, Arnšek Andrej, Petrov-
če, Dobriša vas 8, Mirnik Roman, Celje, Ul.
Heroja Šarha 19, Antloga Hugo, Žalec, Go-
tovlje 85a, Steiner Martin, Polzela, Ločica
19a, Koštomaj Bojan, Žalec, H. Staneta 6,
Mandelc Jože, Žalec, Ulica talcev 1, Papi-
nutti Rosita, Vransko, Ločica 38, Čede Aleš,
Petrovče 219, Ločičnik Ivan, Šempeter, Sp.
Grušovlje 15, Zagoričnik Roman, Šempe-
ter, Dobrteša vas 16g, Pavlinc Vincenc, Pe-
trovče 141, Gominšek Marko, Petrovče,
Drešinja vas 38, Trobiš Andrej, Žalec, Go-
tovlje 74b, Bogatin Ivan, Slovenske Konji-
ce, Škalce 104, Kuder Anton, Petrovče, Le-
vec 45a, Jošt Jože, Frankolovo, Podgorje
pod Čerinom 26, Repas Marija, Petrovče,
Zaloška Gorica 3, Mičič Veljko, Dobrna,
Lokovina 12, Mdved Anton, Dobrna, Brdce
nad Dobrno 8, Švajcer Drago, Celje, Fran-
kolovskih žrtev 15, Žolnir Aleksander, Ža-
lec, Podvin 2, Korent Vili, Braslovče, Ra-
kovlje 17c, Simončič Darko, Žalec, Bevko-
va 9, Prepadnik Helena, Mozirje, Na gra-
dišču 21, Luževič Janez, Celje, Cesta v
Laško 20, Omladič Eduard, Žalec, Ložnica
7a, Natek Andrej, Tabor, Pondor 4a, Bračun
Ivo, Žalec, Kvedrova 18 – vstopili 13. 6.
1991, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem; Planjšek Jože, izstopil 15. 9.
1991, HMEZAD KZ Drava, Radlje, TOZD
Kmetijstvo Radlje, Koroška KZ, TZO Odor,
Dravograd, Čas Jože, Golhleb Štefan, Četi-
na Bojan, Kunst Ferdinand, Ježovnik-Jan-

čič Liljana, Poteko Ivan, Goropevšek Jože,
Kampuš Anton in Poslovna skupnost za
hmeljarstvo Slovenije, n.sol.o., Žalec, Žal-
skega tabora 1, izstopili 27. 5. 1994; Hmel-
jarska zadruga, z.o.o., vstopila 16. 2. 1993,
Gajšek Drago, Prebold, Latkova vas 45, Sed-
minek Erih, Šempeter, Podlog 30, Golhleb
Matej, Žalec, Gotovlje 114, in Vadlan Iva-
na, Gomilsko, Zakl 13, vstopili 27. 5. 1994
– odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost se spremeni tako, da je odslej:
organizacijske, tehnološke in ekonomske
storitve; strokovno in organizacijsko pove-
zovanje hmeljarjev; zaščita geografskega
porekla slovenskega hmelja; prirejanje sej-
mov in razstav; časopisna založniška dejav-
nost; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; koordinacija in povezava nosilcev
poslovnih funkcij članov.

KOPER

Rg-10655

Okrožno sodišče v Kopru, Sodni regi-
ster, je s sklepom Srg št. 94/00702 z dne 13.
1. 1995 pri subjektu vpisa BIBA, Trgovin-
sko podjetje, d.o.o., Portorož, sedež: K
sončni poti 14, Portorož, pod vložno št.
1/00747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovitvenega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5298393
Firma:  BIBA,  Trgovinsko  podjetje,

d.o.o., Portorož
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Humar Branko, Portorož,

K sončni poti 14, vstop 27. 11. 1989, vložek
1,616.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10657

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00737 z dne 15. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa HISTI, podjetje za organizaci-
jo in storitve, d.o.o., Portorož, Kosmače-
va 17, sedež: Kosmačeva 17, Portorož, pod
vložno št. 1/02633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, vstop družbenice,
uskladitev dejavnosti s SKD in uskladitev
akta z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5567807
Firma:  HISTI  BIZAJL  IN  BIZAJL,

d.n.o., trgovina, organizacija in storitve,
Kosmačeva 17, Portorož

Skrajšana firma: HISTI BIZAJL, d.n.o.,
Portorož

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Bizajl Tomaž, Koper, Ve-
gova 24a, vstopil 16. 12. 1991; Bizajl Tin-
ka, Portorož, Čokova 11, vstopila 4. 5. 1994,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 505 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgo-
vina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami, tobakom 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; 523 Trgovina na drobno s far-
macevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5231 Dejavnost le-
karn; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 65246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi 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.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
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; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Poskusno 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, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
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.

Rg-10672

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01248 z dne 14. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa KEEN, d.o.o., Podjetje za sto-
ritve na področju cenitve nepremičnin,
Gornje Ležeče 14, Divača, sedež: Gornje
Ležeče  14,  Divača,  pod  vložno  št.
1/03985/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5746795
Firma: KEEN, d.o.o., Podjetje za stori-

tve  na  področju  cenitve  nepremičnin,
Gornje Ležeče 14, Divača

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skuk Klavdij, Divača, Gor-

nje Ležeče 14, vstop 14. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-10680

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01870 z dne 13. 2. 1995 pod št.
vložka 1/04597/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Firma: ADONIS, proizvodnja, trgovi-
na, turizem, uvoz-izvoz, gostinstvo in za-
stopstva, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: ADONIS, d.o.o., Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Šmarska cesta 4
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Mihaič Nikola, Piran, Can-

karjevo nabrežje 15, vstop 11. 6. 1994, vlo-
žek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mihaič Nikola, imenovan 11. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe: izdelovanje predme-
tov iz papirja; tiskarstvo in grafična dejav-
nost; organizacija poslov na grafičnem po-
dročju; priprava za tisk: svetovanje, obliko-
vanje, grafika, fotostavek, montaža; založ-
ništvo; trgovina z grafičnimi izdelki,
tiskarskimi stroji, tiskarskim materialom,
papirjem in pisarniško opremo na debelo in
drobno; trgovina z ostalimi živilskimi in ne-
živilskimi izdelki na debelo in drobno; turi-
stično posredovanje; turistična agencija; tu-
ristični uradi; organiziranje in izvedba obi-
skov turistični zanimivosti, športnih, kul-
turnih in gospodarskih prireditev, konferenc,
kongresov in strokovnih potovanj; zastopa-
nje potovalnih agencij, prometnih in gostin-
skih podjetij; organiziranje in izvajanje ce-
lovite turistične ponudbe (prehrana, preno-
čišče, prevozi, vodniška služba, namestitev,
spremljava, prevoz prtljage, sprejem in od-
prava potnikov, prodaja vseh vrst prevoznih
izkazov in podobno); turistične informaci-
je; izdajanje in vnovčenje vaucherjev-na-
potnic, ki se nanašajo na turistične storitve;
organiziranje izletov z avtobusi, ladjami, le-
tali in hidrogliserji; storitve, ki jih opravlja-
jo marine, in druge storitve v navtičnem
turizmu; izdajanje turističnih publikacij; na-
bava in prodaja drobnega spominskega bla-
ga, razglednic, zemljevidov in drugega bla-
ga, namenjenega turistom; opravljanje de-
javnosti turistične propagande; izposojanje
in zakup vozil rent-a-car službe ter plovil in
športne opreme; posredovanje in opravlja-
nje poslov v zvezi z najemom in oddaja-
njem apartmajev, hotelskih zmogljivosti in
avtokampov, opravljanje transferske službe
(dovoza gostov od in do hotela); opravlja-
nje menjalniških poslov; uvoz in izvoz ti-
skarskega materiala in papirja; uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih izdelkov vseh
vrst; turistično poslovanje s tujino in v tuji-
ni; gostinske storitve nastanitve; gostinske
storitve prehrane; druge gostinske storitve;
organizacija prodaje hrane in pijače za go-
stinstvo; dejavnost restavracij, bifejev, ka-
vabarov in drugih gostinskih lokalov; pre-
voz blaga in oseb v cestnem prometu; med-
narodni prevoz potnikov; mednarodni pro-
metnoagencijski posli; posredovanje in
zastopanje v prometu blaga in storitev; po-
sredovanje in zastopanje v zunanjetrgovin-
skem poslovanju; zastopanje tujih pravnih
oseb; zastopanje tujih potovalnih agencij,
prometnih in gostinskih podjetij; posredo-
vanje pri sklepanju pogodb med tujimi pre-
voznimi organizacijami; opravljanje agen-
cijskih poslov v pomorskem prometu; za-
stopanje ladijskih družb.
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Rg-11566

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01688 z dne 6. 3. 1995, pod vlož-
no št. 1/01369/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5389437
Firma:  BOLE,  proizvodnja  strojne

opreme, d.o.o.
Sedež: Pivka, Vilharjeva 1
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bole Matjaž, Pivka, Vil-

harjeva 1, vstop 5. 6. 1990, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-11570

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg. št. 94/01775 z dne 8. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa ADRIAMERKUR, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino, kovinsko
proizvodnjo in avtoservis, d.o.o., Koper,
sedež:  Ogrlica  b. št.,  Koper,  pod vložno
št. 1/01775/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo sedeža, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5452309
Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 2,238.513 SIT
Ustanovitelji: Hrvatin Jadran, Izola, Emi-

lia Driolia 2; Tratnik Miran, Portorož, Oba-
la 122; Glavič Loredano, Izola, Ivana Re-
genta 19, vstopili 18. 11. 1990, vložili po
746.171 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-11580

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02033 z dne 2. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa ABA, trgovina z lesom in oblačili,
d.o.o.,  Parecag  123,  Sečovlje,  sedež:
Parecag  123,  Sečovlje,  pod  vložno  št.
1/01944/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in druž-
benikov, povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti, spremembo zastopnika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5482470
Firma: BECO, trgovina, gostinstvo in

finančne storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: BECO, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Klaričeva 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Budak Silvano, Budak Ga-

briela, Vižintin Bruno in Vižintin Branka,
izstopili 30. 5. 1994; Bertok Olivera, Koper,
Klaričeva 10, vstopila 30. 5. 1994, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Budak Silvano, razrešen 30. 5. 1994;
direktorica Bertok Olivera, imenovana 30.
5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 3. 1995: 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-
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 an 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;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 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 in laki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov (bari); 5551 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 2430 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proi-
zvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem.

Rg-12100

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94//00550 z dne 13. 3. 1995, pod vložno št.
1/04464/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
poslovnih deležev ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5807875
Firma: RIKA – Strojni, komercialni in

finančni inženiring, d.o.o., Koper
Sedež: Pot Elvire Vatovec 10, Čežarji,

Koper
Osnovni kapital: 1,552.500 SIT
Ustanovitelja: Vatovec Dario in Vatovec

Nadja, oba iz Kopra, Pot Elvire Vatovec 10,
Čežarji, vstopila 7. 7. 1993, vložila po
776.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-12128

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01516 z dne 16. 3. 1995 pri subjektu
vpisa VITON, trgovina in storitve, d.o.o.,
Sežana, sedež: Sejmiška 8f, Sežana, pod
vložno št. 1/04137/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5762243
Firma:  VITON,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Sežana
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidmar Irena, Sežana,

Cesta na Lenivec 18, vstop 22. 4. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-13083

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01289 z dne 3. 4. 1995 pri subjektu vpisa
YUGEA-KOPER, podjetje za prestruk-
turiranje gospodarstva in tehnični inže-
niring, d.o.o., Koper, sedež: Vodopivčeva
18a, Koper, pod vložno št. 1/01891/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d.: spremembo firme,
sedeža in družbenikov, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, spremembo dejav-
nosti, zastopnika – vpis prokure ter uskladi-
tev akta s temile podatki:

Matična št.: 5851912
Firma:  Y-GEA,  Računalniški  inženi-

ring, k.d., Žarkovič, Koper
Skrajšana firma: Y-GEA, k.d., Žarko-

vič, Koper
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Koper, Belvedere 3
Osnovni kapital: 160.470 SIT
Ustanovitelji: Antončič David, izstopil

15. 5. 1994; Žarkovič Sanja, Rovinj, I. M:
Ronjgova, vložek 151.547 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem, in
Bjelotomič Slobodan, Osijek, Drinska 91,
vložek 8.923 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja : vstopila 15. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Antončič David, razrešen 15. 5. 1994;
družbenica Žarkovič Sanja, ki vodi posle
samostojno, razen poslov, ki se ne opravlja-
jo v okviru dejavnosti ter so posebnega in
rizičnega pomena, kjer odloča skupaj s ko-
manditistom in prokurist Žarkovič Goran,
Ankaran, Regentova 6, imenovana 15. 5.
1994.
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Dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej glasi: storitve računalniškega inženirin-
ga: izdelava, prodaja in posredovanje pro-
daje računalniških programov in sistemov,
sestava računalniških sklopov in opreme;
trgovina na debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi, mešanim blagom, nafto in
naftnimi derivati ter industrijskim blagom
za lastne potrebe in za znanega kupca; trgo-
vina na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; komercialni posli pri uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; razi-
skava trga in druge storitve reklame in eko-
nomske propagande; zastopanje domačih in
tujih pravnih oseb v prometu blaga in stori-
tev; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; uvoz, izvoz in reeksport blaga in stori-
tev; konsignacijska prodaja tujega blaga;
maloobmejni promet z Italijo; notranja in
mednarodna špedicija v cestnem in pomor-
skem prometu; notranji in mednarodni pre-
voz blaga v cestnem prometu; turistično
agencijske storitve: menjava tujih valut; iz-
posojanje vozil; storitve igralnih avtoma-
tov: biljardov, pikadov – brez možnosti de-
narnih dobitkov; organizacijske, ekonom-
ske, svetovalne in tehnološke storitve.

Rg-13090

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01816 z dne 30. 3. 1995 pri subjektu
vpisa DANSPED, Export-import, trans-
port in mednarodna špedicija d.o.o., Ko-
per, sedež: Krpanova 11, Koper, pod
vložno št. 1/04199/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev ustanov-
nega akta s temile podatki:

Matična št.: 5769922
Firma:   DANSPED,   Export-import,

transport in mednarodna špedicija, d.o.o.,
Koper

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sadžak Dane, Koper, Kve-

drova 2, vstop 7. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13099

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02359 z dne 3. 4. 1995 pod št. vložka
1/04894/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5869714
Firma: VERDES, Boršić Slavica, k.d.,

trgovina na drobno z živili
Skrajšana firma: VERDES, k.d., Boršić

Slavica
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Koper, Kvedrova 11
Ustanovitelja: Boršić Slavica, trgovka,

odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem, in Boršić Vili, mesar, vložek 2.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba iz Ko-
pra, Kvedrova 11, vstopila 8. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Boršić Slavica, trgovka, imenova-
na 8. 11. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1995: 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-

cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov.

Rg-13106

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00016 z dne 3. 4. 1995 pod št. vložka
1/04892/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5887194
Firma: KLADNIK & Co., Gradbeniš-

tvo in inženiring, d.n.o., Koper
Skrajšana  firma:  KLADNIK  &  Co.,

d.n.o., Koper
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Marušičeva 5
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kladnik Dean, Portorož,

Liminjanska 104, Lucija, in Kladnik Zoran,
Sarajevo, Petra Dokića 5, vstopila 30. 11.
1994, vložila po 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Kladnik Dean in Kladnik Zoran, ime-
novana 30. 11. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1995: 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; d.n.; 7470
Čiščenje stavb; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5250

Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2523 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2030 Stavbno mizarstvo.

Rg-13640

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00522 z dne 18. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ACTA, podjetje za trgovino, komer-
cialne in servisne storitve, d.o.o., Piran,
sedež: Grajska št. 16, Piran, pod vložno št.
1/03977/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št: 5746035
Osnovni kapital: 1,505.645 SIT
Ustanovitelj: Benko Drago, Piran, Graj-

ska 16, vstop 8. 3. 1993, vložek 1,505.645
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-13642

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00589 z dne 13. 4. 1995 pri subjektu
vpisa RENOVA EXPRESS – Čiščenje, izo-
liranje, vzdrževanje rezervoarjev in tr-
govina, d.o.o., Koper, sedež: Šmarska ce-
sta 14, Koper, pod vložno št. 1/03848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložkov, razširi-
tev dejavnosti ter uskladitev aktov s temile
podatki:

Matična št.: 5726646
Firma: RENOVA EXPRESS – Čišče-

nje, izoliranje, vzdrževanje rezervoarjev
in trgovina, d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Šmarska cesta 10
Osnovni kapital: 2,898.000 SIT
Ustanovitelji: Matoš Robert, Koper, Pa-

horjeva ulica 2, vstop 7. 12. 1992, vložek
2,438.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tankschutz Express, Stefan Kuzmann GmbH,
München, izstop 26. 4. 1994; Kuzman Ste-
fan, München, Wolfratschauerstrasse 216,
vstop 26. 4. 1994, vložek 460.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z nasled-
njim: revizija skladiščnih posod, trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo in na drobno.

Dejavnost družbe je odslej: čiščenje, izo-
liranje, vzdrževanje in popravila rezervoar-
jev; vzdrževanje in popravila instalacij; re-
vizija skladiščnih posod; trgovina na debelo
z neživilskimi proizvodi, mešanim blagom
široke potrošnje, aparati, opremo, vozili, de-
li in priborom – za lastne potrebe in za
potrebe znanega kupca; trgovina na drobno
z neživilskimi proizvodi, mešanim blagom,
aparati, opremo, vozili, deli in priborom;
trgovina z živilskimi proizvodi na debelo in
na drobno; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga in storitev;
prevoz blaga v cestnem prometu; raziskava
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trga in storitve reklame; zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; lea-
sing strojev, opreme in vozil; organizacij-
ske, ekonomske in tehnološke storitve; zu-
nanja trgovina z neživilskimi proizvodi; sto-
ritve reeksporta v zunanjetrgovinskem
prometu; zastopanje in posredovanje v zu-
nanjetrgovinskem prometu; konsignacijska
prodaja tujega blaga; mednarodna špedicija
v cestnem prometu; mednarodni prevoz bla-
ga v cestnem prometu; maloobmejni promet
z Italijo; leasing strojev, opreme in vozil s
tujino.

Rg-13689

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01930 z dne 10. 4. 1995 pri subjektu
vpisa LNC, pomorski prevoz in trgovina,
d.o.o., sedež: Kogojeva 5, Portorož, pod
vložno št. 1/01312/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka ter uskladitev aktov s
temile podatki:

Matična št.: 5389356
Firma: LNC, pomorski prevoz in trgo-

vina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Lojo Boštjan, Portorož, Ko-

gojeva 5, vstop 24. 4. 1990, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14272

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00395 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa KAPPA DI, trgovina, proizvodnja,
zastopanje  in  mednarodna  špedicija,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a,
sedež: Vojkovo nabrežje 30a, Koper, pod
vložno št. 1/02276/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča začetek stečajnega postop-
ka, spremembo firme in stečajnega upravi-
telja s temile podatki:

Firma: KAPPA DI, trgovina, proizvod-
nja, zastopanje in mednarodna špedicija,
d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 30a v ste-
čaju

Skrajšana firma: KAPPA DI, d.o.o., Ko-
per, v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plazek Darko, razrešen 8. 3. 1995;
stečajni upravitelj mag. Benedejčič Miro,
Koper, II. prekomorske brigade 52, imeno-
van 8. 3. 1995.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka, opr. št. St 20/94-21 z dne 8. 3.
1995.

Rg-14317

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01714 z dne 24. 4. 1995 pod št. vložka
1/04903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5857759
Firma: RUJNICA, notranja in zunanja

trgovina, gostinstvo, gradbeništvo, d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 23

Skrajšana firma: RUJNICA, d.o.o., Ko-
per

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,588.956,92 SIT
Ustanovitelj: Tursić Dževad, Zavidovi-

či, F: Jahiča 10, vstop 20. 5. 1994, vložek
1,588.956,92 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Peroša Milan, Koper, Škocjanska pot 26
in družbenik Tursić Dževad, imenovana 20.
5. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost podjetja: trgovina na drobno z
mešanim blagom; trgovina na debelo z me-
šanim blagom v tranzitu; finančni inženi-
ring in marketing; komercialni posli pri pro-
metu blaga in storitev; posredovanje in za-
stopanje v prometu blaga in storitev; gene-
ralno agencijsko poslovanje; izposojanje
avtomobilov – rent-a-car; najem in oddaja
nepremičnin; promet z nepremičninami;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; špedicija; opravljanje menjalniških
poslov; prevoz blaga v cestnem prometu;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev – zastopanje tujih pravnih oseb;
prirejanje sejmov; maloobmejni promet; iz-
posojanje fasadnih odrov in opažnih ele-
mentov; visoka gradnja: gradnja, rekon-
strukcija, adaptacija in popravila stanovanj-
skih in drugih stavb; nizka gradnja in hidro-
gradnja; gradnja prometnih objektov, nizke
gradnje; pleskarski in finalni posli v grad-
beništvu, polaganje notranjih in zunanjih tal-
nih oblog; polaganje, brušenje in lakiranje
parketov; izdelava sanitarnih, vodnoinštala-
terskih in toplotnih sistemov v gradbeniš-
tvu; gostinske uslsuge nastanitve; gostinske
nastanitve prehrane; druge gostinske stori-
tve; izvajanje investicijskih del v tujini, in
sicer: izvajanje vodovodnih in inštalacij; iz-
vajanje naprav za centralno ogrevanje; iz-
vajanje prezračevalnih in klima naprav; iz-
vajanje plinskih inštalacij; izvajanje elek-
troinštalacij; konsultantske storitve med
gradnjo iz zgoraj navedenih dejavnosti; in-
ženiring na področju vodovodnih inštalacij,
centralnega ogrevanja, prezračevalnih in kli-
ma naprav, plinskih inštalacij; obdelava me-
talnih profilov (aluminij, železo); izdelava
metalnih pomagal v gradbeništvu; izdelava
in popravila prikolic; montaža sklopov in
vlečnih kljuk na osebna vozila in tovornja-
ke; izdelava hladilnih komor in imbisa (spe-
cialnih prikolic).

Rg-14318

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01728 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu
vpisa ŠIK, Podjetje za računalniške stori-
tve – inženiring, d.o.o., Koper, sedež: C.
na Markovec 73, Koper, pod vložno št.
1/00703/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodrskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5291747
Firma: ŠIK, Podjetje za računalniške

storitve – inženiring, d.o.o., Koper
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šik Miran in Šik Lida, oba

iz Kopra, C. na Markovec 73, vstopila 28. 8.
1989, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-14424

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01067 z dne 4. 5. 1995 pri subjektu vpisa
HATMES – Trgovina, turizem in gradbe-
ništvo, d.o.o., Koper, sedež: Belvedere 3,
Koper, pod vložno št. 1/03626/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme ter us-
kladitev ustanovnega akta z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5693080
Firma: HATMES, Trgovina, turizem in

gradbeništvo, d.n.o., Koper, Čekič in Če-
kič

Skrajšana firma: HATMES, d.n.o., Ko-
per, Čekič in Čekič

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Čekič Sulejman, dipl.ing.el.,
in Čekič Ismet, oba iz Kopra, Podbrežna pot
6, vstopila 8. 1. 1993, vložila po 50.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Rg-14430

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01178 z dne 10. 5. 1995 pri subjektu
vpisa BALOD d.o.o., trgovina, proizvod-
nja in posredništvo, Šmarje, sedež: Šmar-
je 122a, Šmarje, pod vložno št. 1/03924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podat-
ki:

Matična št.: 5739390
Firma: BALOD, d.o.o., trgovina, proi-

zvodnja in posredovanje, Šmarje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pribac Damir, Šmarje 122a,

vstop 27. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-14436

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01296 z dne 11. 5. 1995 pri subjektu
vpisa PAN COMMERCE, trgovina, uvoz-
izvoz, zastopstva, d.o.o., Kozina, sedež:
Jamska  ul.  5,  Kozina,  pod  vložno  št.
1/03384/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenikov, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5666325
Firma: PAN COMMERCE, trgovina,

uvoz-izvoz, zastopstva, d.o.o., Kozina
Osnovni kapital: 2,224.400 SIT
Ustanovitelji: Panzovski Vojko, Kozina,

Jamska ulica 5, vstop 3. 4. 1992, vložek
10.000 SIT; Panzovski Emilija, Kozina,
Jamska ulica 5, vstop 19. 5. 1994, vložek
1,108.800 SIT; Žetko Jugovec Vlasta, Ko-
zina, Herpelje 20c, vstop 19. 5. 1994, vlo-
žek 1,105.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-14461

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01886 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
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vpisa ALFACOMMERCE, trgovina, sto-
ritve in proizvodnja, d.o.o., Koper-Prade,
sedež: Prade, Poljska pot 2, Koper, pod
vložno št. 1/01044/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov in za-
stopnikov ter uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5468949
Firma: ALFACOMMERCE, ZORNA-

DA & ZORNADA, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.n.o.

Skrajšana firma: ALFACOMMERCE,
ZORNADA & ZORNADA, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Zornada Anita, varuhinja,
Koper, Prade, Poljska pot 2, vstop 23. 12.
1989, vložek 1.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Zornada Mi-
ro, izstop 14. 6. 1994; Zornada Damjan,
študent, Koper, Prade, Poljska pot 2, vstop
14. 6. 1994, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Osebe pooblaščene za zastopanje: Zor-
nada Anita, razrešena 14. 6. 1994, kot v.d.
direktorja in imenovana za družbenico, ki
zastopa brez omejitev; Zornada Miro, raz-
rešen 14. 6. 1994 kot namestnik v.d. direk-
torja; družbenik Zornada Damjan, imeno-
van 14. 6. 1994, zastopa in sklepa pravne
posle do višine 10.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti na dan sklenitve posla brez ome-
jitev, nad tem zneskom pa samo s pooblasti-
lom drugih družbenikov.

Rg-14474

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02426 z dne 15. 5. 1995 pri subjektu
vpisa RENCHI, d.o.o., proizvodnja lesa,
uvoz  in  izvoz  lesne  galanterije,  Koper,
Čevljarska ulica št. 8, sedež: Čevljarska
ulica 8, Koper, pod vložno št. 1/03250/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
in uskladitev dejavnosti, spremembo zastop-
nika ter uskladitev ustanovnega akta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5869412
Firma: NIT-TRADE, d.o.o., Trgovsko

in proizvodno podjetje, Koper
Skrajšana firma: NIT-TRADE, d.o.o.,

Koper
Sedež: Koper, Center za gradom b.št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Martin, izstopil 18.

10. 1994; Janičijevič Nataša, vstopila 1. 9.
1994, vložila 150.000 SIT; Janičijevič Egon,
vstopil 18. 10. 1994, vložil 1,350.000 SIT,
oba iz Kopra, Vena Pilona 16, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černe Martin, razrešen 18. 10. 1994;
direktor Janičijevič Egon, imenovan 21. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proi-
zvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proi-
zvodnja nogavic; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-

njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 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;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;

6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Rg-14478

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00163 z dne 11. 5. 1995 pod št. vložka
1/04905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5891574
Firma: GAM GAM BLAŽIČ, Trgovi-

na in storitve, k.d.
Skrajšana firma: GAM GAM BLAŽIČ,

k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Koper, Pristaniška 2
Ustanovitelja: Blažič Ana, Ljubljana,

Brilejeva ul. 8, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, in Umer Jožef, klju-
čavničar, Koper, Semedela 54a, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja –
vstopila 1. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blažič Ana, imenovana 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

Rg-15458

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01200 z dne 22. 5. 1995 pri subjektu
vpisa ARPECOM, trgovina, storitve in po-
sredovanje, d.o.o., Dekani, sedež: Dekani
34b, Dekani, pod vložno št. 1/04364/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5794358
Firma: ARPECOM, trgovina, storitve

in posredovanje, d.o.o., Dekani
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Sorgo Edi, Portorož, Oba-

la 124, vložek 720.000 SIT; Glavaš Adelija,
Dekani 216, vložek 720.000 SIT; Šavle Ra-
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do, Koper, Kovačičeva 13, vložek 720.000
SIT; Katarinčič Josipa, Dekani 34b, vložek
90.000 SIT, vstopili 30. 6. 1993, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-15482

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01527 z dne 16. 5. 1995 pri subjektu
vpisa MARINO IZOLA, podjetje za ko-
vinsko galanterijo, d.o.o., Izola, sedež: Ja-
godje 41, Izola, pod vložno št. 1/04256/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, vstop družbenika, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložka, zastop-
nika, spremembo omejitev zastopnika ter
uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5781043
Firma: MARINO IZOLA, podjetje za

kovinsko galanterijo, d.o.o.
Skrajšana firma: MARINO IZOLA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pahovič Marino, Izola, Ja-

godje 41, vstopil 28. 5. 1993 in Blažović
Franko, Koper, Cesta na Markovec 55, vsto-
pil 23. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pahovič Marino, ki od 27. 5. 1994 v
naslednjih zadevah zastopa družbo skupaj z
drugim direktorjem: pridobivanje, zakup,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin, na-
jem in dajanje posojil ali prevzem poroštva,
sklepanje poslov, ki niso v mejah registrira-
ne dejavnosti, sklepanje dolgoročnejših po-
godb (nad 1 leto); sklepanje pogodb, kate-
rih vrednost presega 10,000.000 – ITL (sred-
nji tečaj Banke Slovenije na dan sklenitve);
direktor Blažović Franko, imenovan 27. 5.
1994, v naslednjih zadevah zastopa družbo
skupaj z drugim direktorjem: pridobivanje,
zakup, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin, najem in dajanje posojil ali prevzem
poroštva, sklepanje poslov, ki niso v mejah
registrirane dejavnosti, sklepanje dolgoroč-
nejših pogodb (nad 1 leto), sklepanje po-
godb, katerih vrednost presega 10,000.000
– ITL (srednji tečaj Banke Slovenije na dan
sklenitve).

Rg-15503

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03319 z dne 26. 5. 1995 pri subjektu
vpisa TURIST SERVICE MILAN KOVA-
ČEVIČ, d.o.o., Sečovlje, turizem, trgovi-
na in inženiring, sedež: Sečovlje 54b, Se-
čovlje, pod vložno št. 1/04016/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in družbe-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5721652
Firma: IN2, Informacijski inženiring,

d.o.o., Koper
Skrajšana firma: IN2, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Rozmanova 32
Osnovni kapital: 1,509.349,70 SIT
Ustanovitelji: Kovačevič Milan, izstopil

19. 12. 1994; Madžarević Dario, Karlovac,
Matoševa 20, vložil 739.581,35 SIT in 03 in
2, društvo s ograničenom odgovornošću za

informatički inženjering i usluge, Zagreb,
Zagreb, Brune Bušiča 34, vložilo
769.768,35 SIT, vstopila 19. 12. 1994, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kovačevič Stevanija, razrešena 19.
12. 1994; direktor Madžarević Dario, ki za-
stopa družbo brez omejitev in prokurist Jan-
kovič Igor, Ankaran, Ivančičeva cesta 3,
imenovana 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomska propaganda; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij.

Rg-16573

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01585 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu
vpisa  INVENTIVE,  trgovina,  posredni-
štvo,  svetovanje,  d.o.o.,  Sežana,  sedež:
Partizanska  75a,  Sežana,  pod  vložno  št.
1/03276/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5650259
Sedež: Sežana, Partizanska 75
Osnovni kapital: 1,500.946 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Bojan, Sežana, Ni-

ka Šturma 2, vstop 8. 4. 1993, vložek
1,500.946 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16598

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02507 z dne 16. 6. 1995 pri subjektu
vpisa MAJSTR, finančni in računovodski
inženiring, trgovina in komercialne stori-
tve, d.o.o., Koper, sedež: Za gradom 4,
Koper, pod vložno št. 1/04262/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, uskladi-
tev dejavnosti s SKD, spremembo zastopni-
ka ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5780012
Firma: MAJSTR, finančni in računo-

vodski inženiring, trgovina in komercial-
ne storitve, SERNEC, k.d.

Skrajšana firma: MAJSTR, SERNEC,
k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Sernec Majda, Piran, Al-

me Vivoda 33, vstop 1. 7. 1993, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem in en
komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sernec Majda, ki od 9. 12. 1994

zastopa družbo brez omejitev kot komple-
mentarka-direktorica.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1995: 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 51472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
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 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-17137

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01404 z dne 20. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ABRAM J & D, proizvodnja kovin-
skih izdelkov in trgovina, d.o.o., Knežak,
sedež: Knežak 1F, Knežak, pod vložno št.
1/04019/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodrskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo zastopnika ter uskla-
ditev ustanovnih aktov s temile podatki:

Matična št.: 5753210
Osnovni kapital: 1,613.904 SIT
Ustanovitelja: Abram Jože, vložil

324.172 SIT, in Abram David, vložil
1,289.732 SIT, oba iz Knežaka 1F, vstopila
14. 12. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
Abram Jože, razrešen 23. 5. 1994, kot di-
rektor in ponovno imenovan, zastopa druž-
bo brez omejitev; Abram David, ki od 23. 5.
1994 zastopa družbo kot direktor, brez ome-
jitev.

Rg-18190

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02667 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu
vpisa JAVOR PANLES, proizvodnja pa-
nel plošč, d.o.o., Pivka, sedež: Snežniška
12, Pivka, pod vložno št. 1/03151/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, spremem-
bo firme, družbenika, uskladitev dejavnosti
s SKD, spremembo tipa zastopnika in us-
kladitev s temile podatki:

Matična št.: 5626951
Osnovni kapital: 78,560.000 SIT
Ustanovitelja: JAVOR, podjetje za uprav-

ljanje, trženje, finance in razvoj, d.o.o., Piv-
ka, izstop 19. 2. 1993; JAVOR KONCERN,
podjetje za upravljanje, trženje, finance in
razvoj, d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop
19. 2. 1993, vložek 78,560.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Če-
snik Alojz, Pivka, Pod kerinom 002, razrešen
7. 7. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-18196

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02673 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa JAVOR-OPAŽNI ELEMENTI, proi-
zvodnja lesenih plošč in elementov, d.o.o.,
Belsko,  sedež:  Belsko  2,  Postojna,  pod
vložno št. 1/01665/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, spremembo firme, družbe-
nika, uskladitev dejavnosti s SKD ter uskla-
ditev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5438985
Osnovni kapital: 604,930.000 SIT
Ustanovitelja: JAVOR, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Pivka, izstop 19. 2.
1993; JAVOR KONCERN, podjetje za
upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, Kolodvorska 9a, vstop 19. 2.
1993, vložek 604,930.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.

Rg-18205

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00422 z dne 5. 7. 1995 pod št. vložka
1/04931/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5897629
Firma: KAVA JELARJI, gradbeništvo,

pridobivanje in obdelava kamenja in tr-
govina, d.o.o., Spodnje Škofije 226, Ško-
fije

Skrajšana  firma:  KAVA  JELARJI,
d.o.o., ŠKOFIJE

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Škofije, Spodnje Škofije 226
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: INGEN – Gradbeni inže-

niring, d.o.o., Fornače 33, Piran, vložek
1,800.000 SIT; GRO, ROMANO MACI-
NIČ, s.p., Izola, Ob starem zidovju 5, vlo-
žek 360.000 SIT, Kralj Marčel, Porotorož,
Koprska 3, vložek 240.000 SIT, vstopili 10.
1. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kralj Marčel, imenovan 10. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 1411 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 1413
Pridobivanje skrilavcev; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami, in
gradbenim materialom.

Rg-18236

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01379 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa SERIN, trgovina in finančni inženi-
ring, d.o.o., Koper, sedež: Triban 32, Ko-
per, pod vložno št. 1/01580/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, vstop usta-
novitelja ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5440114
Osnovni kapital: 1,594.000 SIT
Ustanoviteljici: Tomšič Stanka, Postojna,

Ul. Đemala Bijediča 8, vstop 9. 5. 1990,
vložek 159.400 SIT, in Zonta Neda, Koper,
Triban 32, vstop 25. 5. 1994, vložek
1,434.600 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18245

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02052 z dne 4. 7. 1995 pri subjektu vpisa
PORTON, trgovina, turizem, posredova-
nje in gostinske storitve, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 23, Koper, pod

vložno št. 1/04644/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodrskih družbah, spremembo firme in
sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo tipa zastopnika ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5829194
Firma:  PORTON,  trgovina,  turizem,

posredovanje in gostinske storitve, d.o.o.,
Izola

Skrajšana firma: PORTON, d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Korte 56
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Zubič Radovan, Portorož,

Seča 118, in Morato Rafael, Izola, Korte 56,
vstopila 23. 6. 1993, vložila po 775.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
bič Radovan, razrešen 31. 5. 1994 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21539

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00855 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa LAUX, d.o.o., trgovina in storitve,
Koper, II. prekomorske brigade 39-g, se-
dež: II. prekomorske brigade 39-g, Ko-
per, pod vložno št. 1/04159/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5807085
Osnovni kapital: 1,503.396 SIT
Ustanovitelja: Križman Ines, Koper, II.

prekomorske brigade 39-g, vstop 15. 5.
1993, vložek 800.000 SIT, in Laux Reiner
Georg, Friedrichshafen, Barbarossastrasse
8/1, vstop 15. 12. 1993, vložek 703.396 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21556

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01466 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa  TIGGA,  trgovina  in  proizvodnja
tekstilnih ter lesnih izdelkov, export-im-
port, d.o.o., Koper, sedež: Obrtna cona
Šalara  št.  7,  Koper,  pod  vložno  št.
1/02924/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodrskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
in družbenika, vstop zastopnika in spremem-
bo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5587298
Firma: TIGGA, trgovina in proizvod-

nja tekstilnih in lesenih izdelkov, export-
import, d.o.o.

Skrajšana firma: TIGGA, d.o.o.
Ustanovitelja: Hadžić Hatidža, Sanski

most, BiH, Narodni front D 5/9, vstop 26. 2.
1992, vložek 17,929.439 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vitoševič Živko, izstop 27. 5.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-
ristka Hadžić Hatidža, imenovana 30. 5. 1994.

Rg-21581

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01903 z dne 23. 8. 1995 pri subjektu
vpisa DROMEDA, import-export, trgovi-
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na, posredovanje, d.o.o., Gažon, Šmarje,
sedež: Gažon 15, Šmarje pri Kopru, pod
vložno št. 1/02825/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme in
tipa zastopnika ter uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5665116
Firma:  DROMEDA  –  PEROŠA  &

RAŽMAN, import-export, trgovina, po-
sredovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: DROMEDA – PERO-
ŠA & RAŽMAN, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Peroša Fabijo, elektroteh-
nik-elektronik, Šmarje pri Kopru, Gažon 15,
in Ražman Robert, elektrotehnik-elektronik,
Dekani 13, vstopila 4. 2. 1992, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Raž-
man Robert, elektronik, in Peroša Fabijo,
elektronik, razrešena 30. 6. 1994 kot direk-
torja in imenovana za družbenika, ki zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-21588

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01944 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu
vpisa MODEL DESIGN, modno kreira-
nje in oblikovanje, d.o.o., Koper, sedež:
Cesta na Žanej 9, Koper, pod vložno št.
1/02802/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
deležev in tipa zastopika ter uskladitev us-
tanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5609992
Firma: MODEL DESIGN – MIKLAV-

ČIČ, modno kreiranje in oblikovanje, k.d.
Skrajšana firma: MODEL DESIGN –

MIKLAVČIČ, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Miklavčič Katja, Koper,

Cesta na Žanej 9, Pobegi, vstop 31. 1. 1992,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem in en komanditist.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mi-
klavčič Katja, razrešena 29. 6. 1994 kot di-
rektorica in imenovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21602

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02492 z dne 22. 8. 1995 pod št. vložka
1/04952/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS Maribor, spremembo se-
deža, osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s SKD, prokuriste in uskla-
ditev aktov s temile podatki:

Matična št.: 5691028
Firma: TINTTER, Podjetje za trans-

port in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TINTTER, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 30a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vukadinović Milan, Vu-

kadinović Mladen in Vukadinović Veljko,
vsi iz Bosanskega Broda, R BiH, Ul. 25.

maja 11, vstopili 13. 11. 1992, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Vukadinović Veljko, imenovan 21. 4.
1994 in prokuristka Žužek-Zamida Marjet-
ka, Izola, Oktobrske revolucije 31, imeno-
vana 21. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz pa-
pirja.

Rg-21604

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02591 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu
vpisa COMOT, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Knežak 195 b, Knežak,
sedež: Knežak 195 b, Knežak, pod vložno
št. 1/04459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodr-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, uskladitev dejavnosti s SKD
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5807921
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Delost Sergej, Knežak

195 b, vstop 2. 6. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-

pirja in kartona; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvod-
nja sanitarne keramike; 2623 Proizvodnja
izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvod-
nja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proi-
zvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
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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 s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 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.

Rg-23516

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03035 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu
vpisa LD LINE, d.o.o., podjetje za pro-
jektiranje in montažo električnih siste-
mov, Koper, sedež: Šmarska cesta 4, Ko-
per, pod vložno št. 1/01499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-

konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala in vložkov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5432235
Firma: LD LINE, d.o.o., podjetje za

projektiranje in montažo električnih si-
stemov

Skrajšana firma: LD LINE, d.o.o.
Sedež: Škofije, Zgornje Škofije 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Dean, Črni Kal,

Dol 38, vstop 8. 5. 1990, vložek 1,155.000
SIT, in Olenik Lorenco, Koper, Škocjan 39,
vstop 25. 2. 1993, vložek 345.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-24337

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01167 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu
vpisa DVIGALO, podjetje za montažo, re-
mont, popravilo in vzdrževanje osebnih
in tovornih dvigal, d.o.o., Koper, sedež:
Cankarjeva  6,  Koper,  pod  vložno  št.
1/03001/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo dejavnosti ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5613540
Osnovni kapital: 1,550.550 SIT
Ustanovitelj: Marisavljevič Zoran, Ko-

per, Prisoje 6, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,550.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se spremeni in je od-
slej: vzdrževanje in redno servisiranje to-
vornih in osebnih dvigal, ki obsega: pregled
delov in naprav dvigala, kontrolo delovanja
dvigala; pregled delovanja varnostnih in za-
vornih naprav, zračnosti pogonskega stroja,
mernika hitrosti, vrat voznega okna in kabi-
ne ter ostalih delov in naprav na tovornih in
osebnih dvigalih; pregled delovanja nosil-
nih osi, notranje in zunanje elektro in ostale
inštalacije, vožnje dvigala od postaje do po-
staje iz kabine, pregled zunanjega delova-
nja, čiščenje in mazanje delov tovornih in
osebnih dvigal; popravila, remont ter zame-
njava poškodovanih in neuporabnih elemen-
tov in inštalacij na tovornih in osebnih dvi-
galih; prevoz blaga v cestnem prometu za
lastne potrebe; popravilo in vzdrževanje
električnih strojev in drugih elektrotehnič-
nih aparatov in naprav; trgovina na drobno
in debelo, ki zajema: neživilske proizvode,
kovinsko in elektrotehnično blago, elemen-
te in rezervne dele za osebna dvigala in
tovorna dvigala; trgovina na drobno in de-
belo z živilskimi in neživilskimi proizvodi
za lastne potrebe in v tranzitu za znanega
kupca; upravljanje in vzdrževanje stano-
vanjskih hiš; tehnično strokovna dela pri
vzdrževanju stanovanjskih hiš; vodenje knji-
govodstva in finančnega poslovanja za na-
ročnike; organizacija, svetovanje v pravno-
premoženjskih opravilih; uvoz in izvoz ne-
živilskih proizvodov; zastopanje tujih part-
nerjev in oseb vseh gospodarskih dejavnosti.

Rg-25426

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00930 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BELLA, d.o.o., podjetje za izvoz-
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uvoz, Sežana, sedež: Bazoviška c. 13/b,
Sežana, pod vložno št. 1/01895/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, dopolni-
tev dejavnosti ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5472474
Osnovni kapital: 1,504.966 SIT
Ustanovitelj: Jogan Damijan, Sežana,

Bazoviška c. 13/b, vstop 13. 11. 1990, vlo-
žek 1,504.966 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost družbe se razširi na: šiviljstvo
z izdelavo drobnih tekstilnih izdelkov;
opremljanje in dekoracijo otroških ter osta-
lih bivalnih prostorov.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
drobno in debelo na notranjem trgu z živili
in neživili; storitve reklame in ekonomske
propagande; gostinske storitve nastanitve,
prehrane in druge gostinske storitve; turi-
stično posredovanje, agencije in uradi; pre-
voz potnikov in blaga ter storitve v cestnem
prometu; prevoz potnikov s taksi vozili;
moške in ženske frizerske, kozmetične in
podobne storitve; popravilo in vzdrževanje
cestnih motornih vozil; izdelava in popravi-
lo kovinskih, nekovinskih, lesenih ter raz-
novrstnih proizvodov; izdelava živilskih
proizvodov, kruha in peciva; glasbene, sne-
malne in produkcijske storitve; izvoz in
uvoz blaga iz naslednjih blagovnih skupin
oz. oddelkov: od I. do XVIII. in XIX.; posli
maloobmejnega prometa z Italijo; posli za-
stopanja tujih pravnih oseb; posli posredo-
vanja v mednarodnem prometu; prodaja tu-
jega blaga iz konsignacijskih skladišč; ši-
viljstvo z izdelavo drobnih tekstilnih izdel-
kov; opremljanje in dekoracija otroških ter
ostalih bivalnih prostorov.

Rg-25447

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01837 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa MARINVEST - Inženiring, investi-
cije, turizem, d.o.o., Izola, Morova 6a, se-
dež:  Morova  6a,  Izola,  pod  vložno  št.
1/00983/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo podatkov pri družbe-
nikih ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5376971
Firma: MARIINVEST – Inženiring, in-

vesticije, turizem, d.o.o., Izola, Tomaži-
čeva 10

Skrajšana firma: MARINVEST, d.o.o.,
Izola, Tomažičeva 10

Sedež: Izola, Tomažičeva 10
Osnovni kapital: 9,807.420 SIT
Ustanovitelji: SP GALEB,o.sub.o., Izo-

la, izstop 18. 6. 1991, GIP STAVBENIK,
p.o., Koper, izstop 9. 5. 1991; SIMONOV
ZALIV, p.o., Izola, izstop 21. 6. 1991;
GALEB, d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vs-
top 18. 6. 1991, vložek 14.711,13 SIT; GIP
STAVBENIK, d.d., Koper, Ul. 15. maja 16,
vstop 9. 5. 1991, vložek 14.711,13 SIT; HTP
SIMONOV ZALIV, d.d., Izola, Morova 6a,
vstop 21. 6. 1991, vložek 14.711,13 SIT;
Paliska Ivan, Izola, Šared 26e, vstop 15. 3.

1990, vložek 14.771,13 SIT; MARINA IZO-
LA, d.o.o., Izola, Tomažičeva 10, vstop 27.
11. 1992, vložek 9,748.575,48 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-25459

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02486 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PINEX, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 105,
Portorož, pod vložno št. 1/02279/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodrskih družbah, spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža in družbe-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, uskladitev dejavnosti s SKD, ter us-
kladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5511402
Firma: PORTING, gradbeništvo, trgo-

vina in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: PORTING, d.o.o.
Sedež: Portorož, Obala 55
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja:  Živec  Slavica,  izstop

22. 11. 1994; MARKETING GALEB, d.o.o.,
Izola, Elvire Vatovec 4, vstop 22. 11. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena 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;
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; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 92621 Dejavnost marin.

Rg-25450

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01985 z dne 11. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SARA, Gostinstvo, trgovina, turi-
zem, d.o.o., Izola, sedež: Prešernova 11,
Izola, pod vložno št. 1/00912/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, izstop druž-
benika ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5804680
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jačmenjak Ivica, Izola,

Prešernova 11, vstopil 27. 12. 1989, vložil
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orejaš Krešo, izstopil 30. 5. 1994; Čendak
Ivan in Kovačič Zvonko, oba iz Portoroža,
Vilfanova 6, vstopila 28. 2. 1994, vložila po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-25461

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02580 z dne 18. 10. 1995 pod št. vložka
1/04986/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5880009
Firma: LAS MODAS Fičur, družba za

trgovino in proizvodnjo, k.d., Izola
Skrajšana firma: LAS MODAS Fičur,

k.d., Izola
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Izola, Brkinska 24
Ustanovitelja: en komanditist in Fičur

Leon, podjetnik, Izola, Brkinska 24, vstop
16. 11. 1994, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fičur Leon, imenovan 16. 11. 1994,
kot komplementar zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 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; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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; 5273
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Popravilo ur, nakita; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-25464

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02810 z dne 12. 10. 1995 pri subjektu
vpisa LAMBADA, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Piran, sedež: Strunjan 148, Piran,
pod vložno št. 1/01231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in vložka ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5373239
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Milan, Kočevje,

Šeškova 9, vstop 11. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25491

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00748 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/04991/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5910196
Firma: SAMMONTANA TRADE, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMMONTANA TRA-

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

odgovornostjo
Sedež: Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelj: SAMMONTANA S.R.L.,

Empoli, Italija, Via Tosco Romagnola 56,
vstop 27. 7. 1995, vložek 3,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Račnik Irena, Koper, Vanganelska
45a, imenovana 27. 7. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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 an 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-

nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-25500

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00855 z dne 25. 10. 1995 pod št. vložka
1/04995/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5920876
Firma: MD-SKIP, d.o.o., prekladanje,

skladiščenje, Koper
Skrajšana firma: MD-SKIP, d.o.o., Ko-

per
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Koper, Šalara 46
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Martić Marijan, Koper,

Šalara 46, vložek 900.000 SIT in Durmić
Sulejman, Koper, Prisoje 4, vložek 600.000
SIT, vstopila 29. 9. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Martić Marijan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Durmić Sulejman, ki kot na-
mestnik direktorja prav tako zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 29. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
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nimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 7470 Čiš-
čenje stavb.

Rg-26912

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00738 z dne 29. 11. 1995 pri subjektu
vpisa AVTO-KOPER, prodajno-servisne
storitve, d.o.o., Koper, sedež: Garibaldi-
jeva 11, Koper, pod vložno št. 1/01153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo podatkov pri družbeniku, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s SKD ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5408806
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Rebec Nikolaj, Koper,

Ravne 20 – Sv. Anton, vstopil 28. 12. 1989;
Markežič Franc, Šmarje 39, vstopil 25. 11.
1991, in Bažec Stanimir, Koper, Frenkova
4, Pobegi, vstopil 28. 12. 1989, vložili po
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 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; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-26913

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00807 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KONTO – finančno računovodske
in druge storitve, d.o.o., Postojna, sedež:
Volaričeva 32, Postojna, pod vložno št.
1/01604/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5428459
Osnovni kapital: 2,061.000 SIT
Ustanoviteljica: Lipovž Ivanka, Prestra-

nek, Matenja vas 6a, vstop 21. 9. 1990, vlo-
žek 2,061.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-26918

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01027 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa KIPS, knjigovodske, poslovne in in-
formacijske storitve, d.o.o., Koper, C. na
Markovec 17, sedež: Cesta na Markovec
17, Koper, pod vložno št. 1/03305/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme in podatkov pri ustanovite-
ljih s temile podatki:

Matična št.: 5649358
Firma: KURONJA & KURONJA KIPS,

d.n.o., družba za proizvodnjo in storitve,
Koper

Skrajšana firma: K & K KIPS, d.n.o.,
Koper

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kuronja Vladimir, dipl.
ing. organizacije dela in Juronja Nevenka,
ekonomski tehnik, oba iz Kopra, Cesta na
Markovec 17, vstopila 2. 4. 1992, vložila po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Rg-26920

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01157 z dne 27. 11. 1995 pri subjektu
vpisa DEM, d.o.o., trgovina in posredova-
nje, Pivka, Petelinje 48a, sedež: Petelinje
48a, Pivka, pod vložno št. 1/00753/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo podatkov pri družbeniku, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, dopolnitev
dejavnosti in spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5304806
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dužnik Mirjan, Pivka, Pe-

telinje 48a, vstop 19. 5. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dužnik Miran, izstop 19. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Dužnik Ana, Pivka, Petelinje 48a,
imenovana 19. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost podjetja se razširi na: trgovi-
no na debelo in drobno, trgovino v tranzitu,
uvoz in izvoz ostalega živilskega in neživil-
skega blaga vseh trgovskih strok.

Dejavnost podjetja je odslej: trgovin-
sko posredovanje; agencijske storitve; za-
stopniške storitve; borzne storitve; trgovi-
na na debelo: žagan les, furnirji, plošče,
lesene vseh vrst, navadne in oplemenitene,
plošče iz laminatov, pohištvo, lepila za les,
stenske in stropne obloge ter ladijski pod,
stavbno mizarski izdelki, hlodovina, tek-
stilni izdelki, elektrotehnični in elektron-
ski aparati ter gradbeni material; trgovina
na drobno: žagan les, furnirji, plošče, lese-
ne vseh vrst, navadne in oplemenitene,
plošče iz laminatov, pohištvo, hlodovina,
stavbno mizarski izdelki, tekstilni izdelki,
elektrotehnični in elektronski aparati, grad-
beni material; izvrševanje izvoza in uvoza
ter izvrševanje maloobmejnega prometa za:

žagan les, furnirje, plošče, lesene vseh vrst,
navadne in oplemenitene, plošče iz lami-
natov, pohištvo, lepila za les, stenske in
stropne obloge ter ladijski pod, stavbno
mizarske izdelke, hlodovino, tekstilne iz-
delke, elektrotehnične in elektronske apa-
rate, gradbeni material; trgovinsko posre-
dovanje; agencijske storitve; trgovina na
debelo in drobno, trgovina v tranzitu, uvoz
in izvoz ostalega živilskega in neživilske-
ga blaga vseh trgovskih strok.

Rg-26934

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01693 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa CLUB AZUR, turizem in navtika,
d.o.o., Portorož, sedež: Marina Portorož,
Portorož, pod vložno št. 1/02741/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, spremembo
dejavnosti in zastopnika ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5562236
Firma: CLUB AZUR, turizem in navti-

ka, d.o.o.
Skrajšana firma: CLUB AZUR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Weber Robert, izstop, 18.

3. 1994; Weber Marco Robert, izstop 30. 5.
1994; Tonutti Graziella, Weisbaden, Nem-
čija, Muehlborngasse, vstop 30. 5. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Weber Robert, razrešen 18. 3. 1994; di-
rektorica Tonutti Graziella, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in prokuristka Gomezel
Natalija, Portorož, Obala 109, imenovani
30. 5. 1994.

Dejavnost se razširi s: trgovina na debe-
lo z živili in neživili v tranzitu.

Dejavnost je odslej: rent-a-car; gostin-
ske storitve namestitve: hotelske, motelske
in penzionske storitve, turistična naselja in
apartmaji, kampi ipd.; turistična agencija in
turistični biro; turistični inženiring; charter
agencija in servisiranje plovnih objektov;
izposojanje plovil s krmarjem in brez kr-
marja; storitve gostinske strežbe hrane in
pijače: restavracije s samopostrežbo in po-
strežbo, gostilne, bifeji, bari, kavarne, di-
skoteke, nočni bari, storitve hitre prehrane
ipd.; storitve športno-rekreacijskega centra
in organiziranja športnih tečajev; organizi-
ranje kulturnih in zabavnih prireditev, se-
minarjev, kongresov, simpozijev ipd.; bi-
ljardnica, videoigre in drugi zabavni igralni
avtomati, razen posebnih iger na srečo z
možnostjo izplačila denarnih dobitkov; sto-
ritve menjalnice; trgovina na drobno in de-
belo s prehrambenimi in neprehrambenimi
proizvodi; zastopanje, posredovanje in ko-
misijski posli v prometu blaga in storitev ter
akvizicija; komercialni posli v uresničeva-
nju funkcije prometa blaga in storitev; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
storitve javnih skladišč; špedicija; prevoz
potnikov in blaga v pomorskem in cestnem
prometu; popravilo in vzdrževanje plovil;
trgovina na debelo z živili in neživili v tran-
zitu.
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Rg-26942

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01976 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ELIDE, Vzdrževanje, avtoservis in
trgovina, d.o.o., Koper, Manutenzione, as-
sistenza  automeccanica  e  commercio,
S.r.l.,  Capodistria,  sedež:  Obrtna  cona
b.št., Koper, pod vložno št. 1/02214/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža (oštevilčenje), vstop družbe-
nika, povečanje osnovnega kapitala, neod-
plačana odtujitev poslovnega deleža, vpis
zastopnika in uskladitev akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5508908
Sedež: Koper, Vanganelska št. 14
Osnovni kapital: 2,359.000 SIT
Ustanovitelji: Zven Avguštin, in Zver

Anica, oba iz Kopra, Bertoki, Ob Spomeni-
ku 14, vstopila 26. 12. 1990, vložila po
471.800 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Zver Elida, izstopila 1. 7. 1994; Ugrin Eli-
da, Koper, Bertoki, Ob spomeniku 14, vsto-
pila 1. 7. 1994; Ugrin Valmi, Koper, Gasil-
ska 10, vstopil 26. 12. 1990 in Zver David,
Koper, Bertoki, Ob spomeniku 14, vstopil
1. 7. 1994, vložili po 471.800 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zver
Elida, razrešena 1. 7. 1994; Ugrin Elida,
imenovana 1. 7. 1994, kot namestnica di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26945

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02199 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa OCV – Trgovinsko podjetje, d.o.o.,
Škofije, Impresa commerciale, s.r.l., Ško-
fije, sedež: Plavje 44, Škofije, pod vložno
št. 1/03675/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in vložka ter uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5706742
Osnovni kapital: 1,500.600 SIT
Ustanovitelj: Benčič Franko, Škofije,

Plavje 44, vstop 29. 12. 1990, vložek
1,500.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26947

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02326 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa G.I.S. - GENERAL INDUSTRIAL
SUPPLIES, Splošna industrijska proda-
ja, d.o.o., Izola, sedež: Zelena ulica 10,
Izola, pod vložno št. 1/02044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5491053
Ustanovitelja: Stegovec Edwin, Izola,

Ulica oktobrske revolucije 51, vstop 27. 9.
1990, vložek 765.255 SIT in Bogatez Ed-
win, Sydney, Avstralija, 5 Laura Street, Sea-
forth, vstop 12. 9. 1994, vložek 735.245
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-26954

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/02783 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa TRIS, kamnoseštvo, gradbeništvo in
trgovina, d.o.o., Kopriva, Dutovlje, sedež:
Kopriva  40d,  Dutovlje,  pod  vložno  št.
1/03456/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, vstop družbenikov, povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5628474
Osnovni kapital: 1,698.422 SIT
Ustanovitelji: Bele Severin, vstopil 6. 4.

1992, vložil 577.463,50 SIT, ter Bele Gušti-
na in Bele Simon, vstopila 23. 11. 1994,
vložila po 560.479,25 SIT, vsi iz Dutovelj,
Kopriva 40d, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-26955

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02861 z dne 16. 11. 1995 pri subjektu
vpisa LIGHT & MUSIC – Trgovski cen-
ter s tehničnim blagom, d.o.o., Koper, se-
dež: Ljubljanska c. 2, Koper, pod vložno
št. 1/00878/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5334543
Firma: TIM*ING – Inženiring svetlob-

ne opreme, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: TIM*ING, d.o.o., Ko-

per
Sedež: Koper, Vanganelska cesta 6
Sestavni del firme je tudi storitvena

znamka, ki sestoji iz druženja treh črk
“TIM”. Obris znaka je črne barve na beli
podlagi. V sredini znaka je v zgornji tretjini
rdeča pika, obrobljena s črnim robom, kate-
ra predstavlja izvor svetlobe. Znamka je v
geometrijskem razmerju 1 : 2 = L : h.

Rg-26962

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03263 z dne 30. 11. 1995 pri subjektu
vpisa FRESCOM, trgovina, turizem in ko-
munalne storitve, d.o.o., Križ, Sežana , se-
dež: Križ št. 206, Sežana, pod vložno št.
1/04637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka ter uskladitev ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5828031
Osnovni kapital: 1,505.458 SIT
Ustanovitelj: Škrlj Vito, Sežana, Križ

206, vstop 5. 7. 1993, vložek 1,505.458 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26975

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00753 z dne 6. 11. 1995 pod št. vložka
1/04999/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5907853
Firma: A & M AGROCVET, proizvod-

nja in trgovina, d.o.o., Grahovo brdo
Skrajšana firma: A & M AGROCVET,

d.o.o., Grahovo brdo
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Sežana, Grahovo brdo 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mahnič Andreja in Mah-

nič Marko, oba iz Sežane, Grahovo brdo št.

1, vstopila 10. 7. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mahnič Andreja, imenovana 10.
7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 2051 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 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; 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; 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; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
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; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
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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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-26979

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00798 z dne 23. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ARREDO, trgovina, storitve, turi-
zem  in  gostinstvo,  d.o.o.,  Piran,  sedež:
Župančičeva  1,  Piran,  pod  vložno  št.
1/02776/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, ustanoviteljev in poslovnih deležev,
dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5831644
Firma: EFCO, trgovina, posredništvo,

izvoz-uvoz, d.o.o., Anakaran
Skrajšana firma: EFCO, d.o.o.
Sedež: Ankaran, Bevkova 11
Ustanovitelji: Peršić Vinko in Bilajac

Denis, izstopila 23. 8. 1995; Effenberger
Mladen, Zagreb, Hrvatska, Buconjićeva 43,
vložil 1,050.000 SIT, in Štrkalj Goran, An-
karan, Bevkova 11, vložil 450.000 SIT,
vstopila 23. 8. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Peršić Vinko in Bilajac Denis, razreše-
na 23. 8. 1995; direktor Štrkalj Goran, ki
zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Effenberger Mladen, imenovana 23. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1995: 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;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Rg-26980

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00805 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  JAVOR  KONCERN,  podjetje  za
upravljanje,  trženje,  finance  in  razvoj,
d.o.o., Pivka, sedež: Kolodvorska 9a, Piv-
ka, pod vložno št. 1/00255/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča lastninsko preobli-
kovanje: spremembo firme in ustanovite-
ljev, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnikov in tipov zastopnikov ter pooblastil
za zastopnike, člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5038634
Firma: JAVOR PIVKA, lesna industri-

ja, d.d.
Skrajšana firma: JAVOR PIVKA, d.d.
Osnovni kapital: 1,194.700.000 SIT
Ustanovitelji: JAVOR, Lesna industrija,

p.o., Pivka in vlagatelji (po pooblaščencu
Srečku Merkaču), izstopili 19. 4. 1995; ude-
leženci po interni razdelitvi v številu 1182;
udeleženci po notranjem odkupu v številu
1182; Sklad RS za razvoj; Kapitalski sklad
pokojninsko invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15; Slovenski od-
škodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
in obstoječi znani lastniki v številu 303,
vstopili 19. 4. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Tom-
šič Peter, Pivka, Selce 11, razrešen 27. 1.
1995 kot glavni direktor in imenovan za
člana uprave, kot predsednik začasne upra-
ve zastopa družbo z omejitvami, da mora
imeti za sklepanje pogodb o nakupu, proda-
ji in obremenitvi nepremičnin ter poslov in-
vesticij do SIT protivrednosti 500.000 DEM,
sklepanje pogodb in drugih poslov do SIT
protivrednosti 1 mio DEM, kapitalska vla-
ganja (naložbe) do SIT protivrednosti
100.000 DEM, vse v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila – sk-
lep nadzornega sveta družbe; Kokošar Va-
lerija, Pivka, Vilharjeva 20, razrešena 27. 1.
1995 kot pomočnica glavnega direktorja za
finance in imenovana za članico uprave, kot
članica začasne uprave zastopa družbo z
enakimi omejitvami kot njen predsednik;
Progar Edvard, Postojna Volaričeva 24, raz-
rešen 27. 1. 1995, kot pomočnik glavnega
direktorja za trženje in imenovan za člana
uprave, kot član začasne uprave zastopa
družbo z enakimi omejitvami kot njen pred-

sednik; Milavec Igor, razrešen 27. 1. 1995
kot pomočnik glavnega direktorja za tehno-
logijo in razvoj; člana uprave Cergolj Peter,
Materija, Slivje 9, in Merkač Srečko, Po-
stojna, Bukovje 1a, imenovana 27. 1. 1995,
kot člana začasne uprave zastopata družbo z
enakimi omejitvami kot njen predsednik.

Člani nadzornega sveta: Karlič Serđo,
Marentič Alojz in Tomišič Ida, vstopili 21.
12. 1994, Jamnik Slavko, vstopil 13. 1.
1995, Bizjak Danica, in Možina Roman,
vstopila 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 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 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2051 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda, 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-26982

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00827 z dne 9. 11. 1995 pod št. vložka
1/05011/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5914574
Firma: INKA LEASING, d.d., podjetje

za financiranje
Skrajšana firma: INKA LEASING, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Koper, Tomšičeva ulica 2
Osnovni kapital: 3.000.000 SIT
Ustanovitelji: INKA, družba za investi-

ranje, d.d., Črni Kal, Predloka 25; DAR,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Koper, Tom-
šičeva ulica 2; LASERSKI CENTER, d.o.o.,
Izola, Obrtna cona 18/J; PALEA, trgovina,
marketing, turizem, d.o.o., Izola, Malija
31/h; in Cergol Tanja, Črni Kal, Predloka
25, vstopili 18. 9. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peca Aleksander, Koper, Vodopivče-
va 16, imenovan 18. 9. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklepanje pravnih
poslov v vrednosti nad 8,000.000 SIT do
12,000.000 SIT potrebuje soglasje enega iz-
med članov nadzornega sveta, za sklepanje
pravnih poslov v vrednosti nad 12,000.000
SIT pa potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Jereb Vincenc,
Gregorčič Alojz in Tisnikar Vilijem, vstopi-
li 18. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing).

LJUBLJANA

Rg-23982

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03879 z dne 12. 1. 1995, pri
subjektu vpisa GRAFIKA TIVOLI, Pod-

jetje  za  grafični  inženiring,  založbo  in
marketing, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva
14, Ljubljana, pod vložno št. 1/11443/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, ustano-
viteljev in izbris zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5464781
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 10
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Čas Nikolaj, izstop 18. 5.

1992; Gačnik Dušan, izstop 18. 5. 1992;
Karlatec Oskar, Ljubljana, Cigaletova 5, vs-
top 26. 12. 1990, vložek 1,502.100 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čas Nikolaj, razrešen 18. 5. 1992;
družbenik Gačnik Dušan, razrešen 18. 5.
1992; družbenik Karlatec Oskar, razrešen
18. 5. 1992 in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-23989

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/03846 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa MA-
RINA,  trgovina,  zastopstvo,  import-
export, d.o.o., Na Peči 26, sedež: Na Peči
26, Ljubljana, pod vložno št. 1/16155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5606411
Firma: MARINA, trgovina, zastopstvo,

import-export, d.o.o., Stegne 11, Ljublja-
na

Skrajšana  firma:  MARINA,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenčič Marija, Ljub-

ljana, Jerajeva 5, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,534.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23990

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/03936 z
dne 20. 12. 1994 pri subjektu vpisa PREM,
podjetje  za  projektiranje,  engineering,
montažo, d.o.o., Ljubljana, Trnovska 2,
sedež: Trnovska 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/20656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5717647
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Nuvak Jan in Nuvak Ma-

rina, oba Ljubljana, Trnovska 2, vstopila
27. 11. 1992, vložila po 850.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost se spremeni tako, da sedaj gla-
si: svetovalni inženiring; projektiranje, iz-
delava in kontrola tehnične dokumentacije
in sicer: načrti gradbenih konstrukcij viso-
kih in nizkih gradenj ter jeklenih konstruk-
cij, načrti prezračevanja, klimatskih naprav,
cevnih instalacij, tehnologije, elektroinsta-
lacij, telekomunikacij, objektov in naprav
za varstvo okolja, za stanovanjske, upravne,
javne in industrijske zgradbe; strokovni nad-
zor pri gradnji objektov, elektro ter strojnih
del; izvajalski inženiring za strojne in elek-

tro naprave ter napeljave ter izvajanje del v
zaključni gradbeni fazi; razvojno razisko-
valna dela na področju energetike, racional-
ne rabe energije in varstva okolja z izdelavo
prototipov; inženiring za ostale infrastruk-
turne objekte (komunala, ekologija, trans-
port); investicijsko svetovanje; odkup in
prodaja primarnih in sekundarnih surovin,
repromateriala in potrošnih materialov; sto-
ritve na področju prevajanja; storitve na po-
dročju oblikovanja in fotografije; trgovina
na veliko in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi.

Rg-23992

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/03858 z
dne 22. 11. 1994 pri subjektu vpisa MI-
MAT, Podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve, d.o.o., Zoranina 18, Mengeš,
sedež: Zoranina 18, Mengeš, pod vložno
št. 1/20045/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5685702
Osnovni kapital: 1,687.000 SIT.

Rg-24729

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12146 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa REPRO, Ljubljana, pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in servisira-
nje  računalniške  in  spremljajoče  biro
opreme, d.o.o., Celovška c. 175, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03499/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5307651
Osnovni kapital: 22,884.000 SIT
Ustanovitelji: AVTOTEHNA, p.o., Ljub-

ljana, Titova 36, vstop 6. 12. 1989, vložek
15,332.280 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ABANKA, d.d., izstop 22. 4. 1994; Mi-
helič Marko, Ljubljana, Cesta v Šmartno 2,
vstop 7. 12. 1989, vložek 495.667,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Činč Boris, iz-
stop 22. 4. 1994; Bvba Vido, izstop 22. 4.
1994; Bvba Badbe, 2230 Schilde, Belgium,
Gazelledreet 2, vstop 6. 12. 1989, vložek
3,432.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hrovat Miran, Ljubljana, Šmartinska 109,
vstop 6. 12. 1989, vložek 742.814,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Adamič Tomaž,
Ljubljana, Linhartova 10, vstop 7. 12. 1989,
vložek 742.814,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Grimšič Franci, Ljubljana, Iška vas
86, vstop 7. 12. 1989, vložek 246.994,60
SIT, Žabnikar Bojan, Domžale, Ravnikarje-
va 2, vstop 7. 12. 1989, vložek 246.994,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jamnik
Marjan, Ljubljana, Primožičeva 37, vstop 7.
12. 1989, vložek 114.420 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Seliškar Alenka, Ljubljana,
Žigonova 27, vstop 7. 12. 1989, vložek
246.994,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bastar Darinka, Ljubljana, Kranerjeva 1,
vstop 7. 12. 1989, vložek 246.994,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cvikl Urška,
Ljubljana, Prušnikova 29, vstop 7. 12. 1989,
vložek 246.994,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kuster Dušan, Višnja Gora, Zgor-
nja Draga 2, vstop 19. 2. 1991, vložek
246.991,60 SIT, odgovornost: ne odgovar-
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ja; Gruntar Činč Mojca, Ljubljana, Pod-
milščakova 37a, vstop 22. 4. 1994, vložek
358.363,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Čelofiga Damjan, Mengeš, Pot na Dobe-
no 5a, vstop 22. 4. 1994, vložek 91.536,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrhovnik
Gregor, Ljubljana, Kumrovška 7, vstop 22.
4. 1994, vložek 91.536,10 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-24731

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13116 z dne 14. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BORSA, Podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Rožna dolina, c. XI/4,
Ljubljana,  sedež:  Rožna  dolina  c.XI/4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/17481/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5604583
Firma: BALINČEK, Podjetje za trgo-

vino  in  proizvodnjo,  d.o.o.,  Ljubljana,
Rožna dolina c. XI/4

Skrajšana  firma:  BALINČEK,  d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,649.529 SIT
Ustanovitelj: Kobal Sandra, izstop 27. 5.

1994; Kobal Janez, Ljubljana, Rožna dolina
c. XI/2, vstop 27. 5. 1994, vložek 1,649.529
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Kobal Sandra, razrešena 27. 5.
1994; zastopnik Kobal Boris, razrešen 27. 5.
1994; zastopnik Kobal Janez, razrešen 27. 5.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; zastopnica Kobal
Darja, imenovana 27. 5. 1994, Ljubljana,
Rožna dolina c. XI/2, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-24733

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14007 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  ARMING,  Podjetje  za
gradnjo,  projektiranje  in  inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva 23, sedež:
Kardeljeva 23, Ljubljana, pod vložno št.
1/12228/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5493323
Firma: ARMING, Podjetje za gradnjo,

projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  ARMING,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 101
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gradbeno podjetje Gro-

suplje, d.d., Grosuplje, Taborska c. 13, vs-

top 29. 3. 1991, vložek 717.300 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rus Franc, Ljublja-
na, Marinkov trg 13, vstop 29. 3. 1991, vlo-
žek 260.900 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Todorovič Savo, Ljubljana, Ziherlova 6,
vstop 29. 3. 1991, vložek 260.900 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Klinc Marjan, Vi-
dem-Dobrepolje, Videm 52, vstop 29. 3.
1991, vložek 260.900 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kern Bojan, izstop 25. 3. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kern Bojan, razrešen 28. 2. 1994;
direktor Klinc Marjan, imenovan 1. 3. 1994,
potrebuje predhodno soglasje skupščine
družbe za sklepanje poslov ali sprejemanje
odločitev, ki se nanašajo: na posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali obremenitvi nepremičnin, prevze-
manju jamstev ter druge po naravi slične
posle, v kolikor to ni že izrecno opredeljeno
v letnem planu; določanje splošnih pogojev
poslovanja družbe; izvajanje investicijskih
del, najemanje posojil in kreditov, ki prese-
gajo vrednost osnovnega kapitala, kakor tu-
di dajanje takih posojil; sklepanje zakupnih
pogodb glede lastnih in tujih sredstev; skle-
panje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; izplačilo predujmov na ra-
čun udeležbe na dobičku; podeljevanje
pooblastil in imenovanje delavcev s poseb-
nimi pooblastili; imenovanje in razreševa-
nje revizorjev poslovanja; spreminjanje no-
tranje organizacije družbe; sklepanje prav-
nih poslov z družbeniki.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 455 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 511 Posredništvo; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-24734

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14009 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GPG BITING, Podjetje za
računalniški inženiring, d.o.o., Grosup-
lje, Taborska c. 13, Grosuplje, pod vložno
št. 1/16147/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, deleža in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5594839
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gradbeno podjetje Grosup-

lje, d.d., Grosuplje, Taborska c. 13, vstop
23. 12. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 511
Posredništvo; 516 Trgovina na debelo s stro-
ji, napravami, priborom; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi

programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije.

Rg-24737

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14401 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJAŠPORT – 3 T,
trgovina,  trženje,  tržne  komunikacije,
d.o.o.,  Dalmatinova  1,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/23689/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768250
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 25
Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic
in mrež; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4532 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4532 Izolacijska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 4151 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 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; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5274
Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6323 Druge pomožne dejav-
nosti v zračnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
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d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-24742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14933 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa COPLAST, družba za pro-
izvodnjo, zunanjo trgovino in marketing,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12271/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5516951
Osnovni kapital: 2,132.796 SIT
Ustanovitelja: Peternel Miloš, Ljublja-

na, Reška ulica 25, vstop 18. 3. 1991, vlo-
žek 2,132.796 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5146 Trgovina na debelo s farma-
cevtskimi izdelki; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje.

Rg-24747

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16836 z dne 7. 8. 1995 pod
št. vložka 1/26631/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Celje, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5877636
Firma:  BELK,  proizvodno-storitvena

dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: BELK, d.o.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Markovo 3/f
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmatin Miroslav, Kam-

nik, Markovo 3/f, vstop 19. 12. 1994, vlo-

žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bučevec Slavko, Kamnik, Srednja vas
pri Kamniku 40, vstop 19. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Skerbinek Nadežda, izstop 19. 12. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kosmatin Miroslav, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Bučevec Slavko, imenovan 19. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja; zastopnik Skerbinek Franc, raz-
rešen 19. 12. 1994; direktorica Skerbinek
Nadežda, razrešena 19. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1995: 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; 4543 Oblaganje tal in sten;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 504 Trgo-
vina, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les; trgovina s posameznimi deli in opremo;
511 Posredništvo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Rg-24748

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17100 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTERMARKET, podjetje
za trženje, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta 27. aprila št. 31, sedež:
Cesta  27.  aprila  št.  31,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/02419/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5293472
Firma: INTERMARKET, trgovina in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERMARKET, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Prešernova 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poplatnik Jože, Ljubljana,

Prešernova 9, vstop 9. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 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 kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-

tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
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pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govian na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6010 Železniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-24750

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17652 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LINK, Podjetniški inkuba-
tor Ljubljana, d.d., Parmova 41, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/02714/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, uskla-
ditev dejavnosti in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5297214
Osnovni kapital: 8,520.000 SIT
Ustanovitelja: Omerza Igor, izstop 10. 2.

1991; CIOS – Center za investicijske in or-
ganizacijske storitve, p.o., Ljubljana, Lin-
hartova 1, vstop 20. 11. 1989, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tatalovič Savo, Ljubljana, Glavarjeva ulica
16, vstop 10. 2. 1991, vložek 8,160.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Šefman Boris,
Brezigar Jordana in Tatalovič Dušan, vsi
vstopili 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);

6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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; 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; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 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 holdinjg druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajajnje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-24754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17920 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZIR PODATKI, Podjetje
za usluge obdelave podatkov, d.o.o., Ljub-
ljana,  Koprska  94,  sedež:  Koprska  94,
Ljubljana, pod vložno št. 1/04231/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev, osnovnega kapitala, zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti in pripojitev treh družb s
temile podatki:

Matična št.: 5386152
Firma: INTRADOS, projektiranje, in-

ženiring  in  tehnično  svetovanje,  d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 20

Skrajšana  firma:  INTRADOS,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kamniška 20
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanoviteljici: Bešter Tanja, Medvode,

Goričane 9h, vstop 22. 12. 1989, vložek
826.638 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zelenko Robert, izstop 30. 5. 1994; Simon-
čič Milena, izstop 30. 5. 1994; Čad Jože,
izstop 30. 5. 1994; ZIR, d.o.o., Ljubljana,
(firma prej: ZIR INŽENIRING, p.o., Ljub-
ljana), izstop 30. 5. 1994; Arnautovič Bran-
ka, Ljubljana, Metoda Mikuža 20, vstop 30.
5. 1994, vložek 691.362 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastop-
nica Bešter Tanja, razrešena 30. 5. 1994 in
imenovana za direktorico, ki zastopa družbo
brez omejitev; zastopnica Arnautovič Bran-
ka, imenovana 30. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 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;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;

74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pripojitev družb: FLEK–B, Vzdrževanje
čistoče, d.o.o., Medvode, Goričane 9b (št. reg
vložka: 1/15557/00); MEDICO U&B, medi-
cinska oprema, d.o.o., Medvode, Goričane 9b
(št. reg. vložka: 1/10306/00); CIBELIN, Tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Celovška
476 (št. reg. vložka: 1/14277/00); na podlagi
pripojitvenega sklepa z dne 30. 5. 1994.

Rg-24755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18265 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SLOVENIJALES, Skladišč-
no transportni center-družba za skladišče-
nje in transport, d.o.o., Črnuče-Nadgori-
ca, Brnčičeva 45, sedež: Brnčičeva 45, Čr-
nuče-Nadgorica, pod vložno št. 1/14582/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, poobla-
stil zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5543355
Firma:  MKZ  Skladiščno  transportni

center, d.o.o., Ljubljana
Ustanovitelj: SLOVENIJALES Stano-

vanjska oprema, družba za zunanjo in no-
tranjo trgovino, d.o.o., SLOVENIJALES
Gradbeni material in stavbno pohištvo, druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.,
SLOVENIJALES Mednarodno podjetje za
trgovino, inženiring, proizvodnjo, zastopa-
nje in konsignacije, d.o.o., SLOVENIJALES
Gozdni in lesni proizvodi, družba za zuna-
njo in notranjo trgovino, d.o.o., HYUNDAI
TRADE, družba za zunanjo in notranjo tr-
govino z avtomobili, d.o.o., SLOVENIJA-
LES Kemija, družba za zunanjo in notranjo
trgovino, d.o.o., SLOVENIJALES Inženi-
ring, družba za inženiring in projektiranje,
d.o.o. in SLOVENIJALES Tradex, družba
za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., vsi
izstopili 29. 11. 1994; MLADINSKA KNJI-
GA ZALOŽBA, d.d., Ljubljana, Slovenska
29, vstop 29. 11. 1994, vložek 12,083.437
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Klešnik Miha, Ljubljana, Rjava cesta 3,
razrešen 22. 12. 1994 in imenovan za direk-
torja, ki potrebuje soglasje ustanovitelja za:
sklepanje pogodb o nakupu in prodaji nepre-
mičnin; sklepanje pogodb o investicijskih na-
ložbah; sklepanje pogodb o najemanju in da-
janju kratkoročnih ter dolgoročnih kreditov
in garancijskih pogodb; podeljevanje poob-
lastil za sklepanje pravnih poslov.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 203 Stavbno mizarstvo; 205 Proizvod-
nja drugih lesenih izdelkov; proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 454 Za-
ključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
631 Prekladanje, skladiščenje; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Rg-24756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18318 z dne 8. 8. 1995 pri
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subjektu  vpisa  JUVENAL,  podjetje  za
marketing in razvoj, d.o.o., Zakotnikova
4, Ljubljana, sedež: Zakotnikova 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/14081/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega
kapitala, zastopnika in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5542863
Firma: JUVENAL, Podjetje za trgovi-

no in marketing, d.o.o., Menardova ul.
59, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Menardova ul. 59
Osnovni kapital: 1,643.400 SIT
Ustanoviteljica: Vujinovič Milan, izstop

8. 12. 1994; Rodman Nada, Ljubljana, Me-
nardova 59, vstop 8. 12. 1994, vložek
1,643.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vujinovič Milan, razrešen 8. 12. 1994;
direktorica Rodman Nada, imenovana 8. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot di-
rektorica – poslovodja; zastopnik Rodman
Tomaž, imenovan 8. 12. 1994, Ljubljana,
Menardova 59, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1995: 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-24757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18338 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa MEGA, podjetje za izdela-
vo in prodajo elektronskih naprav, d.o.o.,
Izlake, Izlake 112, sedež: Izlake 112, Izla-
ke, pod vložno št. 1/07045/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega ka-
pitala, zastopnika in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5405319
Firma: MEGA, Podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Šmartno pri Litiji
Skrajšana firma: MEGA, d.o.o., Šmart-

no pri Litiji

Sedež: Šmartno pri Litiji, Ustje 23
Osnovni kapital: 2,079.330 SIT
Ustanovitelja: Kalšek Jernej, izstop 28.

11. 1994; Aškerc Mojca in Aškerc Matjaž,
oba Šmartno pri Litiji, Ustje 23, vstopila 28.
11. 1994, vložila po 1,039.665 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kalšek Jernej, razrešen 28. 11. 1994;
direktor Aškerc Matjaž, imenovan 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 8. 1995: 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 552 Dejav-
nost domov, kampov in drugih nastanitve-
nih zmogljivosti za krajši čas; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-24761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19726 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PLASIS, družba za plačil-
ne sisteme, d.o.o., Slovenska 56, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21090/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5700825
Osnovni kapital: 80,000.000 SIT
Ustanovitelji: SKB Banka, d.d., Ljublja-

na, Ajdovščina 4, vstop 21. 12. 1992, vlo-
žek 36,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Hipotekarna banka, d.d., Brežice,
Maistrova ulica 2, vstop 26. 12. 1994, vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Slevenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop 26. 12.
1994, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Komercialna banka Triglav,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 26. 12.
1994, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; IPACRI s.p.a., Rim, Italija,
Via Christoforo Colombo 149, vstop 26. 12.
1994, vložek 4,000.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; IBM Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana, Trg revolucije 3, vstop 26. 12. 1994,
vložek 12,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kompas Magistrat, p.o., Ljubljana,
Mestni trg 4, vstop 26. 12. 1994, vložek
16,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24762

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19788 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  IRKOM  COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana, Dvorakova 8, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14382/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5541751
Osnovni kapital: 2,830.186,70 SIT
Ustanovitelja: INTKOM, Warenver-

triebsgesellschaft m.b.H., Wien Avstrija,
Bauernmarkt 8/19, vstop 20. 11. 1991, vlo-
žek 468.113,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; SOP INTER, d.o.o., Ljubljana, izstop
25. 5. 1993; Lukman Dušan, Ljubljana, Tre-
binjska 8, vstop 20. 11. 1991, vložek
2,362.073,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 50401 Tr-
govina 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; 511 Posredništvo; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gopspo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-24764

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03981 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  Petrol  Zemeljski  plin,
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d.o.o., Ljubljana, podjetje za trgovanje in
transport zemeljskega plina, Ljubljana,
Cesta Ljubljanske brigade 11, sedež: Ce-
sta  Ljubljanske  brigade  11,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/01667/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025869
Firma:  GEOPLIN,  d.o.o.,  Ljubljana,

Družba za trgovanje in transport zemelj-
skega plina

Skrajšana  firma:  GEOPLIN,  d.o.o.,
Ljubljana.

Rg-24765

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04386 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa REPRO, Ljubljana, pod-
jetje za proizvodnjo, trženje in servisira-
nje  računalniške  in  spremljajoče  biro
opreme, d.o.o., Celovška c. 175, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03499/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5307651
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 106.

Rg-24775

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04736 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIJA DESKTOP DE-
SIGN, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 4,
sedež: Cankarjeva 4, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20399/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5687942
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pentek Marko, Murska

Sobota, Slomškova 68, vstop 15. 10. 1992,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; MEDIJA, Računalniško podprto se-
stavljanje in razvoj programske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 4, vstop 15.
10. 1992, vložek: 1,050.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-24776

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04737 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa G & G SISTEMI, Proizvod-
nja  in  prodaja  računalniških  sistemov,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina cesta IX/3,
Ljubljana, sedež: Rožna dolina cesta IX/3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24826/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5817226
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Andrej, Ljublja-

na, Verovškova 20, vstop 25. 6. 1993, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Gruden Slavko, Ljubljana, Dergomaška
52, vstop 25. 6. 1993, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24778

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05633 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VRBAN, podjetje za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Cesta v mestni log
1, Ljubljana sedež: Cesta v mestni log 1,

Ljubljana, pod vložno št. 1/15490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5808359
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelji: Maučec Franc, Dobrunje,

Litijska c. 270, vstop 9. 1. 1992; Maučec
Janez, Ljubljana, Vidmarjeva 25, vstop 21.
10. 1993 in Pavlinič Igor, Dobrunje, Pot
heroja Trtnika 6a, vstop 21. 10. 1993, vsi
vložili po 517.666,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-24781

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06671 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AKVAMARIN, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Kamnik, Perkova 3,
sedež: Perkova 3, Kamnik, pod vložno št.
1/14147/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5546320
Osnovni kapital: 1,573.074 SIT
Ustanoviteljica: Bezovšek Nevenka,

Kamnik, Perkova 3, vstop 7. 11. 1991, vlo-
žek 1,573.074 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-24783

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06686 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa APROMAS, Podjetje za in-
ženiring  in  posredovanje,  Ljubljana,
Mencingerjeva 31, d.o.o., sedež: Mencin-
gerjeva  31,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/19152/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme in sedeža ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5662648
Firma: MARUSSIG IN OSTALI, d.n.o.,

Družba  za  inženiring  in  posredovanje,
Ljubljana, Čepovanska 2

Skrajšana firma: MARUSSIG IN OSTA-
LI, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Čepovanska 2
Ustanovitelji: Marussig Matjaž in Ma-

russig Jurij, oba Ljubljana, Pražakova 10;
Marussig Miran, Ljubljana, Mencingerjeva
31 in Marussig Breda, Ljubljana, Čepovan-
ska 2; vsi vstopili 30. 3. 1992, vložili po
2.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995:
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-

delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-24784

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06695 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PROFUNDIS, podjetje za
izvajanje in izmenjavo računalniških sto-
ritev,  d.o.o.,  Ljubljana,  Tbilisijska  20,
Ljubljana, sedež: Tbilisijska 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05266/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, preoblikova-
nje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5839491
Firma: VINJETA JELEN, založništvo

in storitve, k.d., Ljubljana, Tbilisijska 20
Skrajšana  firma:  VINJETA  JELEN,

k.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Jelen Igor, Portorož, Senč-

na pot 19, vstop 21. 12. 1989, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Vitežnik-Jelen Saša, Ljubljana,
Tbilisijska 20, vstop 21. 12. 1989, vložek
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: proizvod-
nja izdelkov iz lesa, kovine, blaga, usnja,
papirja, gume, plastike; trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskega in ne-
živilskega blaga;, zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev; uvoz in
izvoz živilskega in neživilskega blaga; tr-
govina na debelo v tranzitu; založništvo.

Družba odslej opravlja nasledno dejav-
nost: uvajanje računalniške opreme ter pro-
gramskih paketov: CAD – računalniško pod-
prto načrtovanje, CAM – računalniško pod-
prta proizvodnja, CAE – računališko podprt
inženiring v industrijo, navodila, pomoč in
strokovni nasveti ter razvoj in prodaja le
teh; organiziranje tečajev; informacije, raz-
voj in strokovni nasveti pri avtomatizaciji
proizvodnje; računalniško podprto grafično
oblikovanje; storitve in svetovanja na po-
dročju tržnega komuniciranja; poslovno ad-
ministrativne storitve in svetovanje; raču-
nalniška obdelava podatkov; kupovanje in
prodaja poslovnih informacij; razvoj in pro-
daja softwarea in hardwarea za PC računal-
nike in druge računalniške enote; proizvod-
nja izdelkov iz lesa, kovine, blaga, usnja,
papirja, gume, plastike; trgovina na debelo
in drobno z vsemi vrstami živilskega in ne-
živilskega blaga; zastopanje in posredova-
nje v prometu blaga in storitev, uvoz in
izvoz živilskega in neživilskega blaga; tr-
govina na debelo v tranzitu; založništvo.

Rg-24785

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06702 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KIIT, podjetje za konstrui-
ranje in iskanje tržišča, d.o.o., Ljubljana,
Tacenska c. 182, Ljubljana, pod vložno št.
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1/13554/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, zastopni-
ka in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5539765
Firma:  KIIT  Špenko  &  Company,

d.n.o., Podjetje za konstruiranje in iska-
nje tržišča

Skrajšana firma: KIIT Špenko & Com-
pany, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Špenko Ladislav, izstop
15. 5. 1994; Špenko Angelca, izstop 15. 5.
1994; Špenko Franc, Špenko Tomaž in
Špenko Tadej, vsi Ljubljana, Tacenska c.
182, vstopili 11. 9. 1991, vložili po 3.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo s svojim pre-
moženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Špen-
ko Tomaž, razrešen kot direktor 15. 5. 1994
in imenovan za družbenika, ki za sklenitev
pravnega posla, ki presega znesek 10.000
DEM, potrebuje privolitev vseh ostalih
družbenikov; Špenko Franc, razrešen kot za-
stopnik 15. 5. 1994 in imenovan za družbe-
nika, ki za sklenitev pravnega posla, ki pre-
sega znesek 10.000 DEM, potrebuje privo-
litev vseh ostalih družbenikov; Špenko Ta-
dej, razrešen kot zastopnik 15. 5. 1994 in
imenovan za družbenika, ki za sklenitev
pravnega posla, ki presega znesek 10.000
DEM, potrebuje privolitev vseh ostalih
družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1995: 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 296 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 361 Proizvodnja pohiš-
tva; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 364 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 454 Zaključna gradbena dela; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 746 Poizvedovalne dejavnosti in va-
rovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-24789

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06738 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa RAPIS, d.o.o., Računalni-
ško programiranje in svetovanje, Papir-
niški trg Vevče, Ljubljana, sedež: Papir-
niški trg Vevče, Ljubljana, pod vložno št.
1/10278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5461898
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanoviteljica: Frntič Viktorija, Ljub-

ljana, Glinškova ploščad 7, vstop 10. 12.
1992, vložek 1,750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Frntič Simon, imenovan 10. 12.
1994, Ljubljana, Glinškova ploščad 7, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direk-
torja.

Rg-24790

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06756 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SVOP, d.o.o., Inženiring,
Dunajska 106, Ljubljana, sedež: Dunaj-
ska  106,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04235/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5346479
Osnovni kapital: 3,053.000 SIT
Ustanoviteljica: Frntič Viktorija, Ljub-

ljana, Glinškova ploščad 7, vstop 26. 12.
1989, vložek 3,053.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Frntič Franjo, izstop 12. 3.
1994; Jelenčič Štefan, izstop 12. 3. 1994;
Vranješ Nevenka, izstop 12. 3. 1994.

Rg-24791

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06779 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HAAJ, družba za medna-
rodno trgovino in zastopstva, d.o.o., Ljub-
ljana,  Hrušovska  42/a,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/13487/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, dejavnosti in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5523818
Ustanovitelji: Haznadar Zlatan, Ljublja-

na, Hrušovska 42/a, vstop 21. 10. 1991, vlo-
žek 11.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hazandar Samir, Ljubljana, Jakčeva 2, vs-
top 21. 10. 1991, vložek 11.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; HAAJ Import-Ex-
port Handelsgesellschaft GmbH, Graz, Av-
strija, Schiebsstattgasse 6/7, vstop 28. 9.
1992, vložek 6,692.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Klasinc Breda, imenovana 15. 5.
1994, Ljubljana, Brodarjev trg 14, zastopa
družbo brez omejitev po pooblastilih direk-
torja Samira Haznadarja; direktor Čerin Raj-
ko, imenovan 15. 5. 1994, Ljubljana, Litij-
ska 6, zastopa družbo brez omejitev po
pooblastilih direktorja Samira Haznadarja.

Dejavnost se razširi in se odslej v celoti
glasi: posredovanje, komisijska prodaja in
trgovanje na debelo v tranzitu za znanega
kupca ter trgovina na drobno z blagom iz
naslednjih trgovskih strok: žito in mlevski
izdelki, povrtnina, sadje in izdelki, meso,
perutnina in izdelki, ribe in izdelki; alko-
holne in brezalkoholne pijače, živila in gos-
podinjske potrebščine, zdravilna zelišča, ži-
vina, živa perutnina in divjačina, tekstilni
izdelki, konfekcija in izdelki iz krzna, vr-

varski izdelki, izdelki iz konoplje in jute,
obutev in potrebščine, gumijasti izdelki, iz-
delki iz kavčuka in plastičnih mas, usnje,
sedlarski in jermenarski izdelki in potrebšči-
ne, surove kože, volna in krzno, živalski
odpadki in dlaka, kovinski in železarski iz-
delki, valjani in vlečeni izdelki iz črne in
barvaste metalurgije, elektrotehnični in
elektronski aparati, radijski in TV sprejem-
niki, stroji, deli in potrebščine, elektroteh-
nični stroji, naprave, oprema in elektroteh-
nični material in svetilna telesa, gradbeni,
sanitarni, instalacijski in ogrevalni material,
pohištvo, keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebščine, knjige in muzikalije, papir, šol-
ski in pisarniški material, oprema in po-
trebščine, drogerijsko blago, tobačni izdel-
ki, vžigalice in potrebščine, fotografski in
kinematografski aparati, instrumenti in apa-
rati za potrebe izobraževanja, znanstvenega
raziskovanja in za poklicno uporabo, galan-
terija, bižuterija, bazarsko blago ter igrače,
glasbila, potrebščine in muzikalije, parfu-
merijsko in kozmetično  blago, ure in izdel-
ki iz plemenitih kovin, izdelki za šport, ri-
bolov in kampiranje, kmetijski stroji in orod-
je, umetna gnojila, semena, sadilni material
in sredstva za zaščito rastlin in živine, ži-
vinska in druga živalska krma, filatelija in
potrebščine, starine in umetnine, izdelki iz
domače in umetne obrti, motorna vozila,
deli in potrebščine, nafta in naftni derivati,
olja in masti, stare stvari, sekundarne suro-
vine – odpadki, tehnična oprema in rezervni
deli, orodja in potrebščine, reprodukcijski
in potrošni material za oskrbovanje pro-
izvodnje, obrti, infrastrukturnih in storitve-
nih dejavnosti; gostinstvo v celoti; turistič-
no posredovanje v celoti; prevoz blaga v
cestnem prometu v celoti; prekladalne sto-
ritve v celoti; storitev na področju prometa
v celoti; prirejanje sejmov in razstav v celo-
ti; knjigovodske storitve v celoti; storitve
avtomatske obdelave podatkov; zastavljal-
nica; menjalnica, leasing rabljenih vozil; in-
formacijski, ekonomski, finančni, tehno-
loški, strojni in organizacijski inženiring;
reklamne storitve in storitve ekonomske
propagande; komercialni posli pri izvajanju
funkcije prometa blaga in storitev; marke-
ting; popravilo in vzdrževanje proizvodov
iz registriranega predmeta poslovanja; rent
a car; kataloška prodaja na drobno neživil-
skih izdelkov; trgovina z zlatom in pleme-
nitimi kovinami; sejemska prodaja; trgovi-
na na drobno z neživilskimi izdelki zunaj
prodajaln in sicer: po pošti, na premičnih
stojnicah, prodaja od vrat do vrat, prodaja s
prodajnimi avtomati, potujoča prodajalna.

Zunanja trgovina: uvoz in izvoz živil-
skih izdelkov; uvoz in izvoz neživilskih iz-
delkov; zastopanje tujih firm, konsignacija;
posredovanje v zunanjetrgovinskem prome-
tu; opravljanje maloobmejnega prometa;
marketinška dejavnost; finančni konzulting
v zunanjetrgovinskem prometu; gostinske
in turistične storitve v zunanjetrgovinskem
prometu; raziskovalne storitve in dajanje ter
uporaba informacij in znanja v gospodarstvu
in znanosti v zunanjetrgovinskem prometu;
organiziranje mednarodnih sejmov; oprav-
ljanje poslov mednarodne špedicije; med-
narodni prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1910 Št. 28 – 30. V. 1996

Rg-24793

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06837 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ELLINGER, servis, proda-
ja  in  najem  gradbenih  strojev,  d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 7, sedež: Kolod-
vorska  7,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/24060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5798876
Osnovni kapital: 1,504.420 SIT
Ustanovitelj: Ellinger Ludwig, Hut-

thurm, ZRN, Passauer Strasse 35, vstop 4.
6. 1993, vložek 1,504.420 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hafner Franc, imenovan 10. 5. 1994,
Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 97, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24794

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06847 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa PCX, knjigovodske stori-
tve in računalniški inženiring, d.o.o., Kri-
vec 1, Ljubljana, sedež: Krivec 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13167/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5522277
Osnovni kapital: 1,518.100 SIT
Ustanovitelja: Jenko Janko, Ilirska Bi-

strica, Gornja Bitnja 10, vstop 14. 8. 1991,
vložek 774.231 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Jenko Karolina, Ljubljana, Krivec 1,
vstop 14. 8. 1991, vložek 743.869 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Šegan Ljubica, iz-
stop 12. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jenko Karolina, razrešena 20. 4.
1994; direktor Jenko Janko, imenovan 20.
4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-24796

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10638 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  HSP,  ekonomske,  tehno-
loške in organizacijske storitve, Ljublja-
na, d.o.o., Glavarjeva 49, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03171/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5328667
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: HERMES PLUS, d.d., iz-

stop 7. 4. 1994; Prosen Janko, Domžale,
Ljubljanska 127, vstop 16. 11. 1989, vložek
562.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Strman Jure, Ljubljana, Glavarjeva 42, vs-
top 16. 11. 1989, vložek 562.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Zevnik Marko, Ljub-
ljana, Kebetova 36, vstop 15. 3. 1991, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Rg-24819

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10901 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa VECTRA, podjetje za raz-

voj, proizvodnjo in inženiring elektron-
skih  in  informacijskih  sistemov,  d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v gorice 38, Ljubljana,
pod vložno št. 1/02423/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5293456
Firma: VECTRA, Podjetje za razvoj in

proizvodnjo elektromehanske in elektron-
ske opreme, d.o.o.

Osnovni kapital: 3,180.000 SIT
Ustanovitelj: Krivec Igor, Ljubljana, Pod

bresti 10, vstop 18. 10. 1989, vložek
3,180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Predmet poslovanja družbe se spremeni
tako da je sedaj: razvoj, proizvodnja in in-
ženiring elektronskih in informacijskih si-
stemov; montaža in priključitve elektron-
skih sistemov, uvajanje in izobraževanje
uporabnikov; servisiranje in priključevanje
gospodinjskih aparatov, zabavne elektroni-
ke in naprav profesionalne elektronike; tr-
govina na drobno: trženje elektronskih in
elektromehanskih izdelkov in naprav ter
programske opreme; svetovanje s področja
avtomatike, elektronike in informatike; pro-
jektiranje elektroopreme v gradbeništvu in
industriji; vodenje in nadzor nad deli v grad-
beništvu; izvajanje del  s področja elektroo-
preme v gradbeništvu in industriji; uvoz re-
promateriala za lastne potrebe; uvoz repro-
materiala za trg; izvoz lastnih in tujih arti-
klov; trgovina na debelo s kovinskimi in
elektrotehničnimi izdelki.

Rg-24825

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10940 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NEBRA, podjetje za davč-
no, organizacijsko in ekonomsko svetova-
nje, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, se-
dež: Slovenčeva 95, Ljubljana, pod vložno
št. 1/12634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in sedeža ter pred-
ložitev družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5498279
Firma: NEBRA, podjetje za davčno, or-

ganizacijsko  in  ekonomsko  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NEBRA, d.o.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana, Dunajska 122.

Rg-24826

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00015 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  SMELT  INTERNATIO-
NAL LJUBLJANA, d.d., LJUBLJANA,
podjetje za inženiring, consulting in trgo-
vino, Dunajska cesta 160, Ljubljana, pod
vložno št. 1/08101/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5418666
Firma:  SMELT  International,  d.d.,

Ljubljana, Vodenje investicijskih projek-
tov, Global Project Management

Skrajšana firma: SMELT International,
d.d., Ljubljana

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: GIO, Gradnja industrij-

skih objektov, p.o., Ljubljana, Dunajska ce-
sta 160, vstop 10. 4. 1990, vložek 1,410.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SMELT
Intag, Zürich, Švica, Stockerstrasse 62, vs-
top 10. 4. 1990, vložek 1,590.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Opa-
ra Mirko, Ljubljana, Livada 1a, razrešen kot
direktor 25. 10. 1993 in imenovan za za-
stopnika, ki zastopa družbo kot predsednik
uprave. Za pravne posle po 18. členu statu-
ta, kjer je potrebno soglasje nadzornega sve-
ta družbe, in sicer za: nakup, prodajo in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje podružnic; najemanje in dajanje
posojil, ki v tekočem poslovnem letu prese-
gajo osnovni kapital družbe; dajanje poro-
štev in garancij, če to presega okvir rednega
poslovanja družbe; nakup in prodajo delnic;
pridobitev in odsvojitev poslovnih deležev
drugih kapitalskih družb; Boškovič Marko,
Ljubljana, Vodovodna 3a, imenovan 25. 10.
1993, zastopa družbo kot član uprave druž-
be. Družbo zastopa skupaj s predsednikom
uprave družbe, razen za pravne posle po 18.
členu statuta, kjer je potrebno soglasje nad-
zornega sveta družbe, in sicer za: nakup,
prodajo in obremenitev nepremičnin; usta-
navljanje in ukinjanje podružnic; najemanje
in dajanje posojil, ki v tekočem poslovnem
letu presegajo osnovni kapital družbe; daja-
nje poroštev in garacij, če to presega okvir
rednega poslovanja družbe; nakup in proda-
jo delnic; pridobitev in odsvojitev poslov-
nih deležev drugih kapitalskih družb; Čokl
Boštjan, Ljubljana, Suhadolčeva 40, imeno-
van 25. 10. 1993, zastopa družbo kot član
uprave. Družbo zastopa skupaj s predsedni-
kom uprave družbe, razen za pravne posle
po 18. členu statuta, kjer je potrebno soglas-
je nadzornega sveta družbe, in sicer za: na-
kup, prodajo in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje podružnic; naje-
manje in dajanje posojil, ki v tekočem po-
slovnem letu presegajo osnovni kapital
družbe; dajanje poroštev in garancij, če to
presega okvir rednega poslovanja družbe;
nakup in prodajo delnic; pridobitev in ods-
vojitev poslovnih deležev drugih kapital-
skih družb; Miklavčič Borut, Ljubljana, Pod
topoli 17, imenovan 25. 10. 1993, zastopa
družbo kot član uprave. Družbo zastopa sku-
paj s predsednikom uprave družbe, razen za
pravne posle po 18. členu statuta, kjer je
potrebno soglasje nadzornega sveta družbe,
in sicer za: nakup, prodajo in obremenitev
nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje po-
družnic; najemanje in dajanje posojil, ki v
tekočem poslovnem letu presegajo osnovni
kapital družbe; dajanje poroštev in garancij,
če to presega okvir rednega poslovanja druž-
be; nakup in prodajo delnic;  pridobitev in
odsvojitev poslovnih deležev drugih kapi-
talskih družb; Petek Slabe Vesna, Ljublja-
na-Dobrunje, Pot na Visoko 18, zastopa
družbo kot članica uprave. Družbo zastopa
skupaj s predsednikom uprave družbe, ra-
zen za pravne posle po 18. členu statuta,
kjer je potrebno soglasje nadzornega sveta
družbe, in sicer za: nakup, prodajo in obre-
menitev nepremičnin; ustanavljanje in uki-
njanje podružnic; najemanje in dajanje po-
sojil, ki v tekočem poslovnem letu presega-
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jo osnovni kapital družbe; dajanje poroštev
in garancij, če to presega okvir rednega po-
slovanja družbe; nakup in prodajo delnic;
pridobitev in odsvojitev poslovnih deležev
drugih kapitalskih družb.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inšstalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6220 Izredni zračni promet; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami ali po pogod-
bi; 7210 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-24827

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00250 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KMETIJSKO GOZDAR-
SKA ZADRUGA DOLE, z.o.o., Dole št.
10,  Dole  pri  Litiji,  pod  vložno  št.
1/19562/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5652456
Sedež: Dole pri Litiji, Dole št. 7
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Celestina Alojz, razrešen 30. 9.
1994; zastopnik Javoršek Brane, razrešan
30. 9. 1994; direktor Močilar Kazimir, ime-
novan 1. 10. 1994, Dole pri Litiji, Zagozd
11, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik
Anžič Matija, imenovan 24. 10. 1994, Dole
pri Litiji, Dobovica 4, zastopa družbo brez
omejitev kot predsednik zadruge.

Rg-24828

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00255 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DELO–REVIJE, časopisno
založniška dejavnost, p.o., Ljubljana, Du-
najska 5, sedež: Dunajska 5, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08290/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, osnovnega
kapitala, uskladitev dejavnosti in člane nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5096057
Firma: DELO REVIJE, Družba za ča-

sopisno-založniško dejavnost ter intelek-
tualne in poslovne storitve, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 5

Skrajšana firma: DELO REVIJE, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 331,670.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 8. 11. 1994, vložek 331,670.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesjak Andrej, Ljubljana, Bičevje 7,
razrešen 8. 11. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Guzej Tine, Se-
žun Jelka, Obrsnel Grgič Alenka, Simonič
Bojan in Hočevar Franc, vsi vstopili 8. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 523
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, me-
dicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila
izdelkov široke porabe; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-
sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 711 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 721 Svetovanje o računal-
niških napravah; 722 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 723 Obdelava
podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 741 Pravne, računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje; raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 742 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 744 Ekonomska propagan-
da; 745 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 801 Predšolska vzgoja in osnovnošol-
sko izobraževanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 921 Filmska in
videodejavnost; 922 Radijska in televizij-
ska dejavnost; 923 Druge razvedrilne de-
javnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agencij;
925 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev
in druge kulturne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

Rg-24832

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01415 z dne 8. 8. 1995 pri

subjektu vpisa ISKRA – BATERIJE, druž-
ba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana,
Stegne 31, sedež: Stegne 31, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5045738
Ustanovitelj: Republika Slovenija, po

Ministrstvu za finance, izstop 2. 11. 1994;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 2. 11. 1994,
vložek 14,504.261,60 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-24833

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01443 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  BOTEXI,  import-export,
posredništvo in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, Dolenjska c. 136, sedež: Dolenjska c.
136, Ljubljana, pod vložno št. 1/11028/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5462347.

Rg-24834

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01842 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Šolske delavnice tehniških
šol Ljubljana, Kardeljeva 24, Ljubljana,
pod vložno št. 1/00536/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5090342
Sedež: Ljubljana, Barjanska c. 4.

Rg-24835

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01976 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AMARNA, ZAVIRŠEK &
Co., podjetje za trgovino in posredništvo,
d.n.o., Ljubljana, Majaronova 13, sedež:
Majaronova 13, Ljubljana, pod vložno št.
1/17320/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti  s temile podatki:

Matična št.: 5631386
Firma: GRADAX, d.o.o., podjetje za

trgovino in gradbeništvo, Ljubljana, Tr-
žaška 27

Skrajšana  firma:  GRADAX,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tržaška 27
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Zaviršek Primož, Ljublja-

na, Majaronova 13, vstop 2. 4. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šteblaj Matjaž, Ljubljana, Merčnikova 4,
vstop 16. 2. 1995, vložek 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Gečev Natalija,
izstop 16. 2. 1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Gečev Natalija, razrešena 30. 3.
1995; zastopnik Šteblaj Matjaž, imenovan
30. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev
kot namestnik direktorja; prokurist Zavir-
šek Anton, imenovan 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
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nja objektov in delov objektov; 453 Inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 515 Trgovi-
na na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 516 Trgovina na debelo
s stroji, napravami, priborom; 517 Druga
trgovina na debelo; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 554 Točenje pijač in napitkov; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-24836

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02059 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa P GRADBENO PODJET-
JE, d.o.o., Ljubljana, Bobrova 4, sedež:
Bobrova  4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/25506/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5841330
Firma: G.A.A.P., Gradbeništvo, d.o.o.,

Bobrova 4, Ljubljana
Skrajšana firma: G.A.A.P., d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 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; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 551

Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 747 Čiščenje stavb; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-24838

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02089 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  USB  HOTEL,  razvojna
družba, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160
Ljubljana, pod vložno št. 1/20602/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688817
Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-24839

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02127 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  NOVA  LJUBLJANSKA
BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25578/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5860571
Osnovni kapital: 13.055,756.000 SIT.

Rg-24843

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03362 z dne 12. 9. 1995 pri

subjektu vpisa ETI, Elektroelement, d.d.,
Obrezija 5, sedež: Obrezija 5, Izlake, pod
vložno št. 1/00225/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, zastopnika, uskladitev dejav-
nosti in člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5042178
Osnovni kapital: 1.993,000.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 12. 12. 1994, vložek
1.993,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-
ralni direktor Gošte Stanislav, razrešen 10.
5. 1994; generalni direktor Smrkolj Jože,
Izlake, Mlinše 33, imenovan 21. 4. 1995.

Člani nadzornega sveta: Lipovšek Nata-
ša, Lap Janez, Strehar Matija, Obrežan Mar-
tina, Zupančič Pavel, Cilenšek Mitja in Ma-
gajna Rudi, vsi vstopili 12. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2623 Proizvodnja izola-
torjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 2624 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2681 Proizvodnja brusilnih sred-
stev; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in  krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 511 Posredništvo; 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; 517 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7210 Svetovanje o raču-
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nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-24845

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03467 z dne 31. 8. 1995 pri
subjektu vpisa TOSAMA, Tovarna sani-
tetnega materiala, p.o., Šaranovičeva 35,
Vir, Domžale, pod vložno št. 1/00750/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje, spremembo firme,
ustanoviteljev, osnovni kapital, člane nad-
zornega sveta, spremembo zastopnika, spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5033195
Firma: TOSAMA, Tovarna sanitetne-

ga materiala, d.d.
Skrajšana firma: TOSAMA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 3.058,730.000 SIT
Ustanovitelj: sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va ulica 28, vstop 8. 3. 1995, vložek
3.058,730.000 SIT

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Vel-
kavrh Janko, Domžale, Gubčeva 3, Vir, raz-
rešen kot direktor 30. 3. 1995 in imenovan
za zastopnika, ki zastopa družbo brez ome-
jitev kot predsednik uprave; član uprave
Mlakar Marjan, imenovan 30. 3. 1995, Dom-
žale, Miklošičeva 2/c, zastopa družbo brez
omejitev; Gornik Franc, Ljubljana, Vojko-
va cesta 77, razrešen kot zastopnik 30. 3.
1995 in imenovan za člana uprave, ki zasto-
pa družbo brez omejitev; član uprave Peter-
lin Franc, Domžale, Aškerčeva 8, imenovan
30. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
član uprave Leskovec Janez, Domžale, Hu-
badova 1, Vir, imenovan 30. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; član uprave, An-
žin Franc, Domžale, Jelovškova 14, Sp. Jar-
še, razrešen kot zastopnik 30. 3. 1995 in
imenovan za člana uprave, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; članica uprave Resnik Ol-
ga, Kamnik, Maistrova 32, imenovana 30.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gorenc Vojko,
Cerar Franc, Peterka Marjan, Osolin Dušan,
Koman Marija, Repnik Marinka, Vodlan Fe-
liks, Kralj Janez in Grun Leon, vsi vstopili
8. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 31. 8. 1995: 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1725 Tkanje
druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje
tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2442 Pro-
izvodnja farmacevtskih preparatov; 2852
Splošna mehanična dela; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki

in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

Rg-24846

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03648 z dne 1. 8. 1995 pri
subjektu vpisa ABANČNA BORZNO PO-
SREDNIŠKA HIŠA – podjetje za trgova-
nje z vrednostnimi papirji, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska 50, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.d.,
spremembo firme, osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5591023
Firma:   ABANČNA   BORZNO   PO-

SREDNIŠKA HIŠA – podjetje za trgova-
nje z vrednostnimi papirji, d.d., Ljubljana

Skrajšana firma: ABH, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: ABANKA, d.d., Ljublja-

na, Slovenska 58, vstop 1. 4. 1992, vložek
56,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; ATIM, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50,
vstop 1. 4. 1992, vložek 18,870.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pavlič Miran,
Bled, Gregorčičeva 33, vstop 1. 4. 1992,
vložek 18,870.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Dolinar Vera, Škofja Loka, Fran-
kovo naselje 135, vstop 1. 4. 1992, vložek
5,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gubanec mateja, Vodice nad Ljubljano,
Kamniška cesta 40, vstop 19. 6. 1995, vlo-
žek 118.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Korbun Karmen, Preserje pri Radom-
ljah, VI. ul. št. 11, vstop 19. 6. 1995, vložek
116.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Obed Andrej, Ljubljana, Bilečanska ul. 2,
vstop 19. 6. 1995, vložek 118.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Dolinar Miha,
Škofja Loka, Virmaše 94, vstop 19. 6. 1995,
vložek 118.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Člani nadzornega sveta: Tomaž Aljoša,
Valant Stane, Gubanec Mateja, Filipič Peter
in Klemenčič Majda, vsi vstopili 19. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 1. 8. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-24848

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03886 z dne 8. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KOMPAS Mejni turistični
servis d.d., Ljubljana, Pražakova 4, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04418/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z

zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, zastop-
nika, uskladitev dejavnosti, člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5004560
Firma: KOMPAS MEJNI TURISTIČ-

NI SERVIS d.d.
Skrajšana firma: KOMPAS MTS, d.d.
Osnovni kapital: 3.526,714.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 20. 4. 1995, vložek
3.526,714.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Fortič Mateja, imenovana 4. 5.
1995, Ljubljana, Pražakova 6, zastopa druž-
bo brez omejitev kot namestnik direktorja.

Člani nadzornega sveta: Kerševan Nuša,
Kovač Bogomir, Krisch Marija, Breceljnik
Simon, Oberlintner Mitja in Habjan Dušan,
vsi vstopili 20. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 8. 9. 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; 5030 Tr-
govina 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z elektiričnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
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drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 6720 Pomožne dejavno-
sti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-24850

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04024 z dne 20. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26760/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 5911290
Firma: Center za praktično usposab-

ljanje  delavcev  trgovske,  gostinske  in
aranžerske stroke Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Cesta Ljubljanske

brigade 9
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelji: Orlič Branislav, Ljublja-

na, Bratov Učakar 8; Simič Marjanca, Ljub-
ljana, Obirska 23; Šmid Milena, Ljubljana,
Tivolska 38; Kukovičič Slavica, Celje, Lo-
krovec 59; Melanšek Fani, Celje, Podja-
vorškova 3, vsi vstopili 7. 7. 1995, vložili
po 10.000 SIT, odgovrnost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nik Orlič Branislav, imenovan 7. 7. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 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); 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje.

Rg-24851

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04099 z dne 20. 9. 1995 pri

subjektu vpisa SANOLABOR, izvoz-uvoz,
p.o., Podjetje za promet z medicinskimi
instrumenti, aparati, opremo za bolnice,
laboratorije  in  lekarne,  Leskoškova  4,
Ljubljana, pod vložno št. 1/00291/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme, osnovnega kapitala,
zastopnika, uskladitev dejavnosti in člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5000823
Firma: SANOLABOR, podjetje za pro-

dajo medicinskih laboratorijskih in zo-
bozdravstvenih aparatov, instrumentov,
zdravil in opreme, d.d.

Skrajšana firma: SANOLABOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 365,280.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 31. 5. 1995, vložek 365,280.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ferjan Cveto, razrešen 31. 5. 1995;
zastopnik Pečnik Zoran, razrešen 31. 5.
1995; zastopnica Batistič Sonja, razrešena
31. 5. 1995; zastopnica Sušnik Rafaela, raz-
rešena 31. 5. 1995; zastopnik Žolnir Ivan,
razrešen 31. 5. 1995; Bokal Marko, Ljublja-
na, Bolgarska 21, razrešen kot direktor 31.
5. 1995 in ponovno imenovan za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sušnik Ela, Žol-
nir Ivan, Batistič Sonja, Ferjan Cveto, Sever
Vlado in Pervanje Klavdij, vsi vstopili 31.
5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje
preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje
preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne
preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih iz-
delkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in

toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2461 Pro-
izvodnja razstreliv; 2462 Proizvodnja sred-
stev za lepljenje; 2463 Proizvodnja eterič-
nih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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;
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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; 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, rakim mehkužci; 5224 Trgovi-
na na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, 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;
5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 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; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;

6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320  Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8514 Druge zdravstve-
ne dejavnosti; 9000 Storitve javne higiene;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-24852

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04125 z dne 6. 10. 1995 pod št.
vložka 1/26827/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.d. s temile podatki:

Matična št.: 5911516
Firma: MERCATA 1, pooblaščena in-

vesticijska družba, d.d., Ljubljana, Du-
najska 51

Skrajšana  firma:  MERCATA  1,  d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 2.810,260.000 SIT
Ustanovitelj: INTARA S&P, d.o.o., Ljub-

ljana, Dunajska 51, vstop 1. 7. 1994, vložek
1,053.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kačar Aleksandra, imenovana 1.
7. 1994, Ljubljana, Rašiška 1, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Gajič Brane,
Hieng Romana in Jamšek Franc, vsi vstopili
1. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-24853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04128 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ABANKA, d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev družbe ATIM, d.o.o.,
Ljubljana s temile podatki:

Matična št.: 5026024
Pripojitev družbe ATIM Podjetje za fi-

nance, tehnične in poslovne storitve d.o.o.
Ljubljana, Tivolska c. 50 (št. reg. vl.
1/9467/00) na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 30. 5. 1995.

Rg-24854

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04209 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu vpisa Golden Products, trgovsko
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o.,  Šmartinska  152,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/19082/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5622387
Firma: Golden Neo- Life International,

d.o.o., Trgovsko podjetje
Skrajšana firma: Golden Neo- Life In-

ternational, d.o.o.
Osnovni kapital: 22,324.000 SIT
Ustanovitelj: Dennis Finance B.V., Rot-

terdam, Nizozemska, Verkade 9, vstop 14.
5. 1992, vložek 22,324.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pal
George Nicholas Stephen, Commueny, Švi-
ca, 12 Chemin Du puits, razrešen kot direk-
tor in imenovan za prokurista; direktor Ko-
žar Bojan, imenovan 28. 12. 1994, Brežice,
Artiče št. 56, zastopa družbo skupaj s pro-
kuristom.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1995: 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln.

Rg-24857

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04231 z dne 15. 9. 1995 pri
subjektu vpisa METALKA INTER, Pod-
jetje za trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5742153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hafner Janez, razrešen 28. 7. 1995;
prokurist Lavrič Dušan, Ljubljana, Pavšiče-
va ul. 6, razrešen 28. 7. 1995 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev kot poslovodja.
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Rg-24861

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04294 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SPORT TIME, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Litija, Sitarjev-
ška c. 41, sedež: Sitarjevška c. 41, Litija,
pod vložno št. 1/12332/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496241
Osnovni kapital: 1,663.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Lidija, Litija, Si-

tarjevška c. 41, vstop 14. 1. 1991, vložek
831.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hambroš Robert, Ljubljana, Kvedrova 16,
vstop 14. 1. 1991, vložek 831.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Družba bo opravljala naslednje dejavno-
sti: proizvodnja in proizvodnja s kooperaci-
jo opreme za šport in rekreacijo; trgovina v
tranzitu z neživilskimi proizvodi; gostinstvo
in turizem; leasing prodaja in maloprodaja
opreme za šport in rekreacijo; odkup in pro-
daja gozdnih sadežev; prodaja po pošti; pro-
daja na terenu; prodaja na debelo; uvoz in
izvoz neživilskih proizvodov.

Rg-24864

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04305 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PROFIN, družba za gospo-
darjenje, d.d., Vrhnika, Tržaška 28, se-
dež: Tržaška 28, Vrhnika, pod vložno št.
1/13592/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep o povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5533082.

Rg-24865

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04332 z dne 14. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  KEFO,  Kemoservis-foto-
material, podjetje za promet s fotograf-
skim  in  laboratorijskim  blagom,  p.o.,
Ljubljana,  Kongresni  trg  2,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/01110/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5000971
Firma: KEFO, Trgovina s fotografskim

in laboratorijskim blagom, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: KEFO, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 3
Osnovni kapital: 126,540.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 24. 2. 1995, vložek 126,540.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajšek Matjaž, razrešen 25. 5. 1995
in imenovan za zastopnika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev kot začasna uprava; za-
stopnica Vranjek Sraka Breda, razrešena 25.
5. 1995.

Člani nadzornega sveta: Upelj Vojko,
Cesar Janežic Marjeta in Kočevar Alenka,
vsi vstopili 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 1995: 225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina  na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin 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 pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-24866

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04337 z dne 26. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ROKADA, Podjetje za pro-
met z nepremičninami, d.d., Ljubljana,
Pražakova 8, sedež: Pražakova 8, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12530/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, preobliko-
vanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme,
osnovnega kapitala, pooblastil zastopnika
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5499186
Firma: Rokada, Podjetje za promet z

nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROKADA, d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 4,420.000 SIT
Ustanovitelj: Sever Franc, Ljubljana,

Viška cesta 20, vstop 21. 5. 1991, vložek
4,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sever Franc, razrešen 24. 8. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-24868

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04348 z dne 13. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  TEHNO-IMPEX,  izvoz-
uvoz, p.o., Kersnikova 2, Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 2, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, os-
novnega kapitala, zastopnika, uskladitev de-
javnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5005957
Firma: Tehno Impex, Trgovsko pod-

jetje, d.d.
Skrajšana firma: Tehno Impex, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 175,506.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj – last-

ninsko preoblikovanje, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vstop 21. 2. 1995, vložek 175,506.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Švent Igor, Mengeš, Prešernova ul. 51,
razrešen 3. 5. 1995 in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev kot glav-
ni direktor, predsednik uprave; članica upra-
ve Jeromen Vida, imenovana 3. 5. 1995,
Medvode, Zgornje Pirniče 85c, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Janežič-Prija-
telj Ema, Romaniuk Božidar in Gobec De-
jan, vsi vstopili 23. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 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
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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 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, rakim mehkužci; 5139 Nespeciali-
zirana 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 Trovina 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 za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgo-

vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-24961

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13738 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FORMTECH, Inženiring in
consulting za izdelovalne tehnologije,
d.o.o., Ljubljana, Mirka Tomšiča 9, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/12797/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo usta-
noviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5508819
Ustanoviteljica: Kuzman Karl, izstop 28.

7. 1994; Kuzman Helena, Rakek, Ljubljan-
ska c. 35, vstop 17. 6. 1991, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24962

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13785 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa UNIDEAL, podjetje za ra-
čunovodsko  finančne  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 56–58, sedež: Slo-
venska 56–58, Ljubljana, pod vložno št.
1/20903/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5698626
Firma: UNIDEAL, podjetje za računo-

vodsko finančne storitve, d.o.o., Ljublja-
na

Osnovni kapital: 1,740.000 SIT

Ustanoviteljica: Rajić Ljiljana, Ljublja-
na, Šišenska 39, vstop 24. 12. 1992, vložek
1,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredni-
štvom; 723 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-24964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13833 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IGD, d.o.o., invalidska gra-
fična delavnica, Ljubljana, Ob Dolenjski
železnici  58,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21893/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in  spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5798299
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sajovic Josip, Ljubljana,

Ob Dolenjski železnici 58, vstop 30. 12.
1991, vložek 1,485.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Derling Johann, Augsburg,
Nemčija, Wellenburgerstrasse 16, vstop 15.
12. 1993, vložek 15.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-24965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13888 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa YELLY, trgovinsko pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Bognarjeva pot
22, Ljubljana, pod vložno št. 1/23083/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5760623
Ustanovitelj: Jelenec Matjaž, Ljubljana-

Šentvid, Bognarjeva pot 22, vstop 23. 4.
1993, vložek 2,515.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 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; 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; 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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in

napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgoviana na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 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 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-24966

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14045 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SANTOSA, podjetje za iz-
vedbo strojnih instalacij, d.o.o., Ljublja-
na, Prušnikova 2, sedež: Prušnikova 2,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06348/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5830940
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 171

Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 192 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 193 Proizvodnja obutve;
211 Proizvodnja vlaknin, papirja in karto-
na; 221 Založništvo; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas; 261 Proizvodnja
stekla in steklenih izdelkov; 271 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 297 Proizvodnja gospodinjskih apa-
ratov in naprav; 361 Proizvodnja pohištva;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 5170 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
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Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 744 Ekonomska propaganda; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-24969

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/14688 z dne 27. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BROD DARINKA in drugi, knji-
govodsko-računovodske storitve, družba z
neomejeno odgovornostjo, Ljubljana, Rus-
janov  trg  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/25353/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5847141
Firma: BROD DARINKA in drugi, knji-

govodsko-računovodske  storitve,  d.n.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Rožanska 5

Rg-24970

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14699 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JANOV, trgovina, storitve
in proizvodnja, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova 55, sedež: Vodnikova 55, Ljubljana,
pod vložno št. 1/23234/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5781841
Osnovni kapital: 1,518.452 SIT
Ustanovitelj: Novak Jakob, Ljubljana,

Vodnikova 55, vstop 24. 5. 1993, vložek:
1,518.452 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24972

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14716 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SAMING, Podjetje za inže-
niring,  gradbeništvo  in  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana, Melikova ul. 14, sedež: Meli-
kova  ul.  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/11264/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega ka-
pitala, zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5461197
Firma: SAMING, družba za trgovino,

zastopanje in storitve, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Samsa Franc in Samsa

Mirjana, oba Ljubljana, Melikova ulica 14,
vstopila 15. 1. 1991, vložila po 760.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Samsa Mirjana, imenovana 5. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;

4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 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; 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, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Stortive taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatojev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge poslovne dejavno-
sti.

Rg-24976

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14853 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  KOTA  92,  Gospodarsko
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Kolodvor-
ska 9, sedež: Kolodvorska 9, Ljubljana,
pod vložno št. 1/08085/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5406919
Firma: KOTA 92, Gospodarsko sveto-

vanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolenc Tatjana, Ljub-

ljana, Kersnikova ulica 10, vstop 6. 7. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-24978

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14894 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FISHBONE, Gostinstvo, tr-
govina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Top-
niška  70,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/22980/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo ustanoviteljev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5855039
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Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Kopač Roman, Ljubljana,

Topniška 70, vstop 14. 5. 1993, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hauptman Primož, izstop 7. 10. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hauptman Primož, razrešen 7. 10.
1994.

Rg-24979

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14905 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa JBI, Podjetje za šport, tu-
rizem, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Me-
dvode, Dol 11a, Medvode, pod vložno št.
1/13594/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5544548
Firma: JBI, podjetje za šport, turizem,

trgovino in gostinstvo, d.o.o., Medvode,
Dol 11a

Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanovitelj: Doneski Boško, Medvode,

Dol 3, vstop 5. 11. 1991, vložek 1,547.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24981

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14927 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZAMBAK, časopisno in za-
ložniško podjetje, d.o.o., Streliška 12/a,
Ljubljana, pod vložno št. 1/24475/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777313
Skrajšana  firma:  ZAMBAK,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brčić Rašid, BIH, Saraje-

vo, Titogradska 55, vstop 7. 10. 1993, vlo-
žek 1,450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zajc Franc, Ljubljana, Kvedrova ce-
sta 16, vstop 11. 6. 1993, vložek 50.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 602 Drug kopenski promet; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij.

Rg-24982

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14996 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTRO SERVIS, insta-
lacijsko in servisno podjetje, d.o.o., Tr-
bovlje, Ulica 1. junija 4, sedež: Ulica 1.
junija   4,   Trbovlje,   pod   vložno   št.
1/04343/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
skrajšano firmo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5353661
Skrajšana firma: ELEKTRO SERVIS,

d.o.o., Trbovlje
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Ivan, vložek

1,536.400 SIT in Potočnik Nevenka, vložek

69.600 SIT, oba Zagorje ob Savi, Potoška
vas 37, vstopila 10. 1. 1990, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstvo; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 316 Pro-
izvodnja druge električne opreme; 4531
Električne inštalacije; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 511 Posredniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-24985

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15017 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  MIKROIKS,  mikroelek-
tronski inženiring, konzultacije in servis,
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, pod vložno
št. 1/02119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5286646
Osnovni kapital: 9,162.000 SIT
Ustanovitelji: Ročak Rudolf, Ljubljana,

Brilejeva 4; Šorli Iztok, Ljubljana, Preglov
trg 13; Bele Zlatko, Ljubljana, Glinškova
ploščad 5 in Markič Drago, Ljubljana, Vla-
hovičeva 8, vsi vstopili 31. 12. 1989, vložili
po 2,125.584 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo ter Suhadolnik Pavla, Preserje, Pod-
peč 50, vstop 31. 12. 1989, vložek 659.664
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ročak Rudolf, imenovan 19. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 10. 1995: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3320

Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-24987

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15049 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LESTOR, proizvodnja le-
senih  izdelkov,  inženiring  in  trgovina,
d.o.o., Kamnik, Drnovškova 7, sedež: Dr-
novškova  7,  Kamnik,  pod  vložno  št.
1/09350/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5453046
Firma: LESTOR, proizvodnja lesenih

izdelkov,  inženiring  in  trgovina,  d.o.o.,
Kamnik

Osnovni kapital: 1,562.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovnik Marko, Kamnik,

Drnovškova 7, vstop 1. 10. 1990, vložek
1,562.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15055 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EMKA, organizacija, pro-
daja, posredništvo, svetovanje, uvoz-iz-
voz, zastopanje tujih firm, d.o.o., Kam-
nik, Ljubljanska 31, sedež: Ljubljanska
31, Kamnik, pod vložno št. 1/12687/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512301
Osnovni kapital: 1,878.000 SIT
Ustanovitelja: Majdič Marko, Kamnik,

Ljubljanska cesta 32, vstop 22. 4. 1991, vlo-
žek 1,867.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kališnik-Majdič Magda, Stahovica,
Godič 84, vstop 22. 4. 1991, vložek 10.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 453 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; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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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; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52463 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-24991

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15094 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ZVIJEZDA, Podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Janežičeva 12, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18491/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5607477
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: ZVIJEZDA proizvodnja,

trgovina i usluge dioničko društvo, Zagreb,
Branimirova 71, vstop 10. 3. 1992, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žitnik Matjaž, Ljubljana, Melikova ulica 25,
vstop 21. 10. 1994, vložek 150.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žitnik Irena,
Ljubljana, Chengdujska 2, vstop 21. 10.
1994, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Žitnik Marija, Ljubljana, Meli-
kova ulica 25, vstop 21. 10. 1994, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 511
Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z ži-
vili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 516
Trgovina na debelo  s stroji, napravami,
priborom; 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Rg-24992

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03497 z dne 26. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26785/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5909236
Firma: PRAJS, d.o.o., Marketing, in-

ženiring in trgovina, Ljubljana
Skrajšana firma: PRAJS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Robbova 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prajs Andraž, Ljubljana,

Robbova 25, vstop 30. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prajs Andraž, imenovan 30. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 2222
Drugo tiskarstvo; 223  Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 2233 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov; 511 Posredniš-
tvo; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-

govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
721 Svetovanje o računaliških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 726 Druge računalniške dejavnosti;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
804 Izobraževanje odraslih in drugo izobra-
ževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti; 9233 Dejavnosti sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 924 Dejavnost
tiskovnih agencij; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-25062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05371 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CAPITOL, trgovsko, go-
stinsko in turistično podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Bratov Učakar 86,  pod vložno št.
1/19933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5688990
Osnovni kapital: 1,927.474,52 SIT
Ustanovitelj: Djukanović Dušan, Ljub-

ljana, Bratov Učakar 86, vstop 12. 10. 1992,
vložek 1,927.474,52 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-25064

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07266 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa METALIA, strojni servis,
ključavničarstvo,  izvoz-uvoz,  trgovina,
d.o.o., Dobovec, Dobovec 31, sedež: Dobo-
vec 31, Dobovec, pod vložno št. 1/12943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dejav-
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nosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5505518
Firma: METALIA, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Dobovec, Dobovec 31
Skrajšana firma: METALIA, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,279.000 SIT
Ustanovitelj: Jamšek Marjan, Dobovec,

Dobovec 31, vstop 10. 7. 1991, vložek
4,279.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
nja gradbenih in rudarskih strojev in na-
prav; proizvodnja drugih strojev in naprav;
proizvodnja kmetijskih strojev; svetovanje,
inženiring in projektiranje strojev in kon-
strukcij; neomenjene storitve na področju
prometa (notranja in mednarodna špedicija,
posredništvo, konsignacijski in komisijski
posli na področju prometa blaga in stori-
tev); trgovina na debelo in drobno: izdelki,
oprema in potrebščine, namenjeni za oseb-
no varstvo pri delu, kovinski in železarski
izdelki, elektrotehnični stroji, naprave, opre-
ma in elektrotehnični material ter svetilna
telesa, guma v ploščah in trakovih, gume za
prevozna sredstva, tehnični izdelki iz gume,
kavčuka in plastičnih mas, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, nafta in naftni
derivati, olja in masti, keramika, steklo in
porcelan, motorna vozila, deli in potrebšči-
ne, valjani, velečeni in kovani izdelki črne
in barvaste metalurgije, gradbeni material,
sanitarni, instalacijski in ogrevalni material,
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
potrebščine, reprodukcijski in potrošni ma-
terial za oskrbovanje proizvodnje, obrti, in-
frastrukturnih in storitvenih dejavnosti; za-
stopanje tujih firm.

Celotna dejavnost se glasi: vzdrževanje
in servisiranje strojev in naprav; proizvod-
nja gradbenih in rudarskih strojev in na-
prav; proizvodnja drugih strojev in naprav;
proizvodnja kmetijskih strojev; svetovanje,
inženiring in projektiranje strojev in kon-
strukcij; neomenjene storitve na področju
prometa (notranja in mednarodna špedicija,
posredništvo, konsignacijski in komisijski
posli na področju prometa blaga in stori-
tev); trgovina na debelo in drobno: izdelki,
oprema in potrebščine, namenjeni za oseb-
no varstvo pri delu, kovinski in železarski
izdelki, elektrotehnični stroji, naprave, opre-
ma in elektrotehnični material ter svetilna
telesa, guma v ploščah in trakovih, gume za
prevozna sredstva, tehnični izdelki iz gume,
kavčuka in plastičnih mas, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, nafta in naftni
derivati, olja in masti, keramika, steklo in
porcelan, motorna vozila, deli in potrebšči-
ne, valjani, vlečeni in kovani izdelki črne in
barvaste metalurgije, gradbeni material, sa-
nitarni, instalacijski in ogrevalni material,
tehnična oprema in rezervni deli, orodja in
potrebščine, reprodukcijski in potrošni ma-
terial za oskrbovanje proizvodnje, obrti, in-
frastrukturnih in storitvenih dejavnosti; za-
stopanje tujih firm.

Rg-25066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08282 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DEPAL, Podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino ter finančni inže-
niring, p.o., Ljubljana, Trubarjeva 5, se-
dež: Trubarjeva 5, Ljubljana, pod vložno

št. 1/02090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5286387
Firma: DEPAL, Podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino ter finančni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 5

Skrajšana firma: DEPAL, d.o.o. Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Osnovni kapital: 1,937.000 SIT
Ustanovitelj: Derata Pavle, Ljubljana,

Lepodvorska 2, vstop 12. 4. 1989, vložek
1,937.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25068

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08459 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KONTO, d.o.o., knjigovod-
ske,  ekonomske  in  tehnološke  storitve,
Ljubljana, Šaranovičeva 12, sedež: Šara-
novičeva  12,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5287952
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferlan Katjuša, Ljublja-

na, Pod akacijami 43, vstop 12. 7. 1989,
vložek 1,200.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Ferlan Dimko, Ljubljana, Pod aka-
cijami 43, vstop 17. 6. 1992, vložek 300.000
SIT, odgovornsost: ne odgovarja.

Rg-25070

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08465 z dne 2. 10. 1995 pri
subjektu vpisa B & S PLUS, računovodski
in finančni inženiring, d.o.o., Trzin, Pre-
šernova 47, sedež: Prešernova 47, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/17018/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v k.d. ter spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5592151
Firma:  CUNDER PLUS, računovodski

in finančni inženiring, k.d., Trzin
Skrajšana firma: CUNDER PLUS, k.d.,

Trzin
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Cunder Breda, Trzin, pre-

šernova 47, vstop 20. 3. 1992, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Majcen Saša Boris, Ljubljana,
Štihova ulica 15, vstop 20. 3. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25071

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08466 z dne 4. 10. 1995 pri
subjektu vpisa STANDOM ENGINEER-
ING, podjetje za gospodarjenje in vzdr-
ževanje stanovanjskih hiš, d.o.o., Ljub-
ljana, Hudovernikova 6, sedež: Hudover-
nikova  6,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16465/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d. ter spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5575494
Firma:  STANDOM  ENGINEERING

LOBODA, Gospodarjenje in vzdrževanje
stanovanjskih hiš, k.d., Ljubljana

Skrajšana firma: STANDOM ENGINE-
ERING LOBODA, k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Loboda Nikolaj, Ljublja-

na, Celovška 177, vstop 31. 3. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Majcen Saša Boris, Ljublja-
na, Tometova 13, vstop 31. 1. 1992, vložek
4.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25072

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08478 z dne 5. 10. 1995 pri
subjektu vpisa VITA, družba za trgovino
z  živilskimi  in  kmetijskimi  proizvodi,
Ljubljana, d.o.o., Cesta na Laze 18, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5326664
Osnovni kapital: 16,369.000 SIT
Ustanovitelj: Šmid-Volk Vanja, Ljublja-

na, Cesta na Laze, vstop 19. 12. 1989, vlo-
žek 16,369.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25074

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10079 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AQUAPLAN, gradbeništvo,
inštalacije,  trgovina,  d.o.o.,  Radomlje,
Pirš Jožeta Luke 4, sedež: Pirš Jožeta Lu-
ke 4, Radomlje, pod vložno št. 1/17753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5637651
Firma: AQUAPLAN, gradbeništvo, in-

štalacije, trgovina, d.o.o., Radomlje
Sedež: Radomlje, Opekarniška 4
Osnovni kapital: 2,825.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Alojz, Radomlje,

Opekarniška 4, vstop 6. 4. 1992, vložek
2,825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25076

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10656 z dne 6. 10. 1995 pri
subjektu vpisa DOMET, podjetje za inže-
niring in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Li-
tijska 38, sedež: Litijska 38, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10523/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev, zastopnika, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo deležev s temile podatki:

Matična št.: 5461227
Firma: DOLENC & CO., d.n.o., Ljub-

ljana, Jakčeva 5
Skrajšana firma: DOLENC & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jakčeva 5
Ustanovitelja: Dolenc Dušan, vstop 15.

12. 1990 in Dolenc Dragomira, vstop 31. 5.
1994, oba Ljubljana, Jakčeva ul. 5, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Do-
lenc Dušan, razrešen kot direktor 31. 5. 1994
in imenovan za družbenika, ki kot član druž-
be zastopa neomejeno; družbenica Dolenc
Dragomira, imenovan 31. 5. 1994, ki kot
članica družbe zastopa neomejeno.

Rg-25078

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12303 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa JURČEK, trgovsko podjet-
je, Borovnica, Zalarjeva 19, d.o.o., sedež:
Zalarjeva 19, Borovnica, pod vložno št.
1/05244/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5369282
Osnovni kapital: 2,423.000 SIT
Ustanovitelj: Jurček Jože, Borovnica, Za-

larjeva 19, vstop 1. 3. 1990, vložek
2,423.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni še za:
opravljanje računovodskih storitev.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno z žvilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; komercialni posli, zastopanje ter po-
sredovanje na področju trgovinskega prome-
ta; prevozi za lastne potrebe; opravljanje go-
stinske dejavnosti – bife, kava bar, gostilna,
diskoteka, točilnica; predelava in konzervira-
nje mesa (sušenje, dimljenje, soljenje, konzer-
viranje, proizvodnja klobas, salam ter drugih
izdelkov, topljenje in rafiniranje svinjske ma-
sti); kmetijska proizvodnja – pridelovanje ze-
lenjave, krmnih rastlin, cvetja in okrasnih rast-
lin, pridelovanje sadja, živinoreja, od tega reja
goved, prašičev, ovac, konjev, perutnine, zaj-
cev, čebel ter proizvodnja medu; turistično
posredovanje; organiziranje in izvajanje šport-
no rekreativnih dejavnosti, od tega posebej
balinanje na odprtem in zaprtem prostoru, te-
nis, kegljanje; trgovina na debelo v tranzitu z
živilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govskih strok; organiziranje in izvajanje raz-
nih iger na igralni avtomat za razvedrilo in
zabavo; prevozi blaga in oseb v cestnem pro-
metu; opravljanje računovodskih storitev; zu-
nanja trgovina (na debelo in drobno) z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi.

Rg-25079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12328 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa JANTA, trgovsko, storitve-
no in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana, Kersnikova 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/18018/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo ustanoviteljev
in povečanje osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5823838
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Bučar Janez, Bohinjska

Bistrica, Gabrška 7, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 789.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Habjan Anton, Ljubljana, Cesta na Vr-
hovce 41, vstop 20. 5. 1994, vložek 789.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12483 z dne 9. 10. 1995 pri

subjektu vpisa DIESSEL MS, Merilni si-
stemi in procesni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, Rožna dolina cesta XXI/7b, sedež:
Rožna dolina c. XXI/7b, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18704/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža
in dopolnitev dejavnosti ter spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5621330
Firma: DIESSEL MS, Merilni sistemi

in procesni inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 16

Sedež: Ljubljana, Cesta v Kleče 16
Osnovni kapital: 1,224.000 SIT
Ustanovitelja: Savič Marjan, Ljubljana,

Rožna dolina c. XXI/7b, vstop 28. 4. 1992,
vložek 1,090.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; DIESSEL GMBH & CO., Hildes-
heim, Nemčija, Steven 1, vstop 28. 4. 1992,
vložek 1,134.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: agen-
cijske storitve; servis procesne opreme, si-
stemov in elementov; umerjanje in kalibra-
cija merilnih sistemov.

Tako se dejavnosti družbe sedaj glasijo:
inženiring procesne opreme in sistemov v
prehrambeni, farmacevtski in kozmetični in-
dustriji; projektiranje procesnih sistemov;
proizvodnja procesne opreme; montaža pro-
cesne opreme; trgovina: trgovina na debelo
z neživilskimi proizvodi; trgovina na drob-
no z neživilskimi proizvodi; izvoz in uvoz
neživilskih proizvodov; izvoz in uvoz stori-
tev; zastopanje tujih firm; konsignacijska
prodaja proizvodov tujih firm; agencijske
storitve; servis procesne opreme, sistemov
in elementov; umerjanje in kalibracija me-
rilnih sistemov.

Rg-25083

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12484 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MKM, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 291, sedež: Celovška
291, Ljubljana, pod vložno št. 1/02171/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo dejavnosti in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5289173
Osnovni kapital: 19,198.895 SIT
Ustanovitelji: Martinc Peter, Ljubljana,

Ul. Bratov Učakar 52, vstop 28. 6. 1989,
vložek 6,399.631,67 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Murn Zlatko, Ljubljana, Štefa-
nova 8, vstop 28. 6. 1989, vložek
6,399.631,67 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kogej Igor, Ljubljana, Ul. bratov Uča-
kar 74, vstop 28. 6. 1989, vložek
6,399.631,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnosti podjetja se spremenijo in se-
daj glasijo: energetsko svetovanje in inženi-
ring; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; izdelava, predinvesticijskih
študij, izdelava raziskav in analiz za stro-
kovno oceno tehnično tehnološke upraviče-
nosti investicij in investicijskih programov,
svetovalne tehnične storitve; projektiranje
in sorodne tehnične storitve; projektiranje
gradbenih objektov: izdelovanje naslednje
investicijsko tehnične dokumentacije (idej-
ni projekti, projekti za PGD in PZI): arhi-

tektonski načrti za stanovanjske, upravne in
javne zgradbe, arhitektonski načrti za indu-
strijske zgradbe, načrti gradbenih konstruk-
cij – visoke gradnje, načrti gradbenih kon-
strukcij – jeklene konstrukcije, načrti cev-
nih instalacij, načrti električnih instalacij,
načrti prezračevanja in klimatskih naprav;
drugo projektiranje: načrti tehnologije, na-
črti objektov in naprav za varstvo okolja,
načrti za proizvodnjo opreme in naprav, na-
črti za zunanje ureditve in drugi načrti; in-
žaniring: organizacija in vodenje del pri
gradnjah: stanovanjskih, upravnih in javnih
ter industrijskih zgradb, organizacija in vo-
denje del pri izvedbi: gradbenih konstruk-
cij, visoke gradnje: gradbenih konstrukcij –
jeklene konstrukcije, cevnih instalacij, elek-
tričnih instalacij, prezračevanja in klimat-
skih naprav, tehnologij, objektov in naprav
za varstvo okolja, naprav za proizvodnjo
opreme in zunanje ureditve, strokovno nad-
zorstvo nad: gradnjo stanovanjskih, uprav-
nih in javnih zgradb: gradnjo industrijskih
zgradb, izvajanjem gradbenih konstrukcij-
visoke gradnje, izvajanjem gradbenih kon-
strukcij – jeklene konstrukcije, izvajanje
cevnih instalacij, izvajanjem električnih in-
stalacij, izvajanjem prezračevanja in klimat-
skih naprav, izvajanjem tehnologije, izvaja-
njem objektov in naprav za varstvo okolja,
izvajanjem naprav za proizvodnjo opreme:
izvajanjem del pri zunanji ureditvi, organi-
zacijsko-tehnična pomoč pri zagonu postro-
jenj, organizacija servisa tehnično-tehno-
loških postrojenj; izmera in kartiranje zem-
ljišča: izmera in izdelava zemljiškega kata-
stra, izdelava katastra, vodov in
podzemeljskih objektov, drugi geodetsko-
katastrski posli; razvojno raziskovalne sto-
ritve v gospodarskih dejavnosti; proizvod-
nja s kooperanti: proizvodnja kovinskega
instalacijskega materiala, proizvodnja ko-
vinskih stavbnih in drugih konstrukcij, pro-
izvodnja blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov, proizvodnja drugih stro-
jev in naprav brez električnih in kmetijskih,
gradnja drugih objektov nizke gradnje, na-
peljava, popravila in vzdrževanje gradbenih
in tehnoloških instalacij, gradnja prometnih
objektov, gradnja hidrogradbenih objektov,
storitve reklame in ekonomske propagande;
zastopniške in posredniške storitve; trgovi-
na z neživilskimi proizvodi vseh trgovskih
strok na debelo in drobno.

Rg-25087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12642 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ALTANET, d.o.o., Podjetje
za trgovino, uvoz-izvoz, zastopanje in po-
sredovanje, Golo 82, Ig pri Ljubljani, se-
dež: Golo 82, Ig pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/16530/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5671531
Osnovni kapital: 3,011.740,63 SIT
Ustanovitelja: Brodarič Aleš, Ig pri Ljub-

ljani, Golo 82, vstop 26. 11. 1991, vložek
2,419.419,63 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Brodarič Tanja, Ljubljana, Povšetova
20, vstop 26. 11. 1991, vložek 592.321 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-25089

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12822 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa IMG, podjetje za finančne,
računovodske in tržne storitve, d.o.o., Ul.
bratov Babnik 69, Ljubljana, pod vložno
št. 1/13031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in zastopnika ter skrajšane firme s temi-
le podatki:

Matična št.: 5517281
Skrajšana firma: IMG, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,767.000 SIT
Ustanovitelja: Garič Marija, Ljubljana,

Ul. Bratov Babnik 69, vstop 27. 6. 1991,
vložek 883.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Garič Igor, Ljubljana, Ulica Ane Zi-
herlove 6, vstop 27. 6. 1991, vložek 883.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Garič Marija, razrešena 13. 6. 1994
in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-25091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13784 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LESKO, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Ramovševa 34, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14920/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5555922
Osnovni kapital: 2,124.255 SIT
Ustanovitelj: Debenec Marjan, Ljublja-

na, Ul. Ivana Roba 13, vstop 20. 12. 1991,
vložek 2,124.255 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 205
Proizvodnja drugih lesenih izdelkov; pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 361 Proizvodnja pohištva; 4532 Izo-
lacijska dela; 454 Zaključna gradbena dela;
501 Trgovina z motornimi vozili; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 551 Dejavnost hotelov; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 554 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering);  6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 926
Športna propaganda; 926 Športna dejavnost;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-25093

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13934 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FE – GO, Kovinska galan-
terija, p.o., Radomlje, Igriška 9, Radom-
lje, pod vložno št. 1/03344/00 vpisalo v sod-

ni register tega sodišča preoblikovanje iz
p.o. v d.o.o., uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in  spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5305942
Firma: FE – GO, Kovinska galanterija,

d.o.o., Radomlje
Skrajšana firma: FE – GO, d.o.o., Ra-

domlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5,846.000 SIT
Ustanovitelj: Gorec Franc, Radomlje,

Igriška 9, vstop 12. 12. 1989, vložek
5,846.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13997 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MUPP, Podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Lipa 16a, Struge,
sedež: Lipa 16a, Struge, pod vložno št.
1/12524/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5500940
Firma: MUPP, Podjetje za trgovino in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MUPP, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,983.336 SIT
Ustanoviteljica: Pugelj Melita, Struge,

Lipa 16a, vstop 19. 4. 1991, vložek
1,983.336 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 511
Posredništvo; 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; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 554 Točenje pijač
in napitkov; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-25095

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14117 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa FUN FLY & SPORT, pod-
jetje za proizvodnjo in trženje lahkih le-
talnih naprav, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova  100,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/23793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5775353
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Breceljnik Viljem, Turjak,

Visoko 1a, vstop 22. 5. 1993, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orehek Dušan, Kamnik, Cankarjeva 20, vs-
top 22. 5. 1993, vložek 600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Preložnik Rok, Ve-
lenje, Cankarjeva 1b, vstop 22. 5. 1993, vlo-
žek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja tekstilij; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1771 Proizvodnja nogavic; 181 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 511 Posredništvo; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6521 Finančni zakup (leasing);
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 744
Ekonomska propaganda; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926
Športna dejavnost; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 927 Druge dejavnosti za spro-
stitev; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Rg-25096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14720 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DEDAL, založniška dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Tabor 14, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13250/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala  in uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5517966
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Petelin Darko, Ljubljana,

Komenskega 20, vstop 23. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 511 Posredništvo; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 724 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 741 Pravne, računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
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ženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-25098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14801 z dne 27. 9. 1995 pri
subjektu vpisa INTERHIT, proizvodnja,
zastopstva,  trgovina,  d.o.o.,  Ljubljana,
Maroltova  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/16351/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5623618
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Kostelec Ervin, Ljubljana,

Maroltova 2, vstop 16. 3. 1992, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14965 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa KOMPAR, d.d., marketing,
Ljubljana,  Tržaška  2,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/20190/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.d. v
d.o.o., spremembo dejavnosti, uskladitev de-
javnosti in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5648319
Firma:  KOMPAR,  d.o.o.,  marketing,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljici: Erhatič Darja, Ljublja-

na, Ellerjeva 17, vstop 20. 8. 1992, vložek
1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tiringer-Koračin Andreja, Postojna, Pivška
5, vstop 10. 10. 1994, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-25101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14980 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa M’CO, Podjetje za proiz-
vodnjo, transport in storitve, d.o.o.,  Ljub-
ljana, Šmartinska 152, sedež: Šmartinska
152, Ljubljana, pod vložno št. 1/07632/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5517141
Osnovni kapital: 1,595.500 SIT
Ustanovitelj: Mrzlikar Franc, Ljubljana,

Draga 31, vstop 22. 1. 1990, vložek
1,595.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15881 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TRGOVINA HRIBERŠEK,
d.o.o., Celovška 263, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06287/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje firme iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo ustanoviteljev in poob-
laščenca, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5369134
Firma: TRGOVINA HRIBERŠEK IN

DRUGI, d.n.o., Ljubljana, Celovška 263
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Hriberšek Karel, vstop 19.

3. 1990 in Hriberšek Nataša, vstop 3. 6.
1994, oba Ljubljana, Celovška 263, vložila
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem; Hriberšek Aleš, iz-
stop 3. 6. 1994; Hriberšek Uroš, izstop 3. 6.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hriberšek Nataša, imenovana 3. 6.
1994, Ljubljana, Celovška 263, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-25103

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16953 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa HR, Podjetje za projekti-
ranje, proizvodnjo, trgovino, zastopanje
in storitve, d.o.o., Kočevje, Kajuhovo na-
selje 18, Kočevje, pod vložno št. 1/10444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala, družbeni-
ka, zastopnika in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5458021
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Rački Jože, izstop 15. 12.

1994; Hude Vinko, Kočevje, Rudarsko na-
selje 8, vstop 5. 12. 1990, vložek 1,515.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rački Jože, razrešen 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 13. 10. 1995: 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 291 Pro-
izvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske enerige, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 294 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;

526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 631
Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
731 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja in tehnologije; 742
Prjektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-25104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01009 z dne 16. 10. 1995 pri
subjektu vpisa GREGI, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživil-
skih proizvodov, marketing, gostinstvo,
turizem,  storitve...,  Martina  Krpana  6,
Ljubljana, sedež: Ulica Martina Krpana
6, Ljubljana,  pod  vložno  št.  1/16215/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, preoblikovanje iz d.o.o. v
k.d., spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, deležev, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5662583
Firma: MUSTAVAR & CO., k.d., trgo-

vina, storitve in prevozi
Skrajšana firma: MUSTAVAR & CO.,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Mustavar Zlatko, vstop

20. 3. 1992 in Bartol Vlasta, vstop 14. 2.
1995, oba Ljubljana, Martina Krpana 6, vlo-
žila po 8.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 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;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 525620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje
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pijač in napitkov; 55520 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 60220 Storitve taksi-
stov; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 64120
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 744120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74400 Ekonomska propaganda; 74600 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843
Druge dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost
vozniških šol.

Rg-25106

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/12151 z dne 12. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa GRADNJA ZASAVJE, d.o.o., Ga-
bersko 12, Trbovlje, sedež: Gabersko 12,
Trbovlje, pod vložno št. 1/12172/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedeža, deležev, osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496632
Firma: GRADNJA ZASAVJE, d.o.o.,

Trbovlje
Sedež: Trbovlje, Ostenk 30
Osnovni kapital: 1,592.230 SIT
Ustanovitelja: Perger Jerica, vložek

31.500 SIT in Perger Janez, vložek
1,560.730 SIT, oba Trbovlje, Ostenk 30,
vstopila 19. 3. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 192 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 451 Pripravljalna de-
la na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 453 Inštalacija pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 511 Posredniš-
tvo; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-25115

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16617 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa AINANZMANAGEMENT,
podjetje  za  gospodarsko  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 31, sedež: Du-
najska  31,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05572/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
uskladitev in spremembo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5337542
Firma:     FINANCMANAGEMENT,

Družba za gospodarsko svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  FINANCMANAGE-
MENT, d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Petkova 16
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Rak Bojan, Piran, Vivanti-
jeva ulica 8, vstop 5. 6. 1992, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Ausserlechner Alfred, razrešen 15.
12. 1994; direktor Dolinar Lojze, razrešen
15. 12. 1994; direktor Gutenberger Peter,
razrešen 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.

Rg-25116

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08604 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu vpisa UNICHEM-ZOO, podjetje
za proizvodnjo kemičnih izdelkov, d.o.o.,
Pšatnik  16,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07721/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5393329000
Osnovni kapital: 2,275.466 SIT
Ustanovitelji: UNICHEM, p.o., Ljublja-

na, Cilenškova 20, vstop 20. 6. 1990, vlo-
žek 910.186 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Morelj Bojana, Ljubljana, Pšatnik 16,
vstop 20. 6. 1990, vložek 910.186 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Radivojević Milo-
rad, Ljubljana, Cilenškova 20, vstop 10. 5.
1995, vložek 455.094 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-25119

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04179 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  SAP-LJUBLJANA  TUR-
BUS, avtobusni promet in turizem, d.o.o.,
Središka  4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/10984/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5459656
Firma:  SAP  LJUBLJANA  TURBUS,

avtobusni promet in turizem, d.d.
Skrajšana  firma:  SAP  LJUBLJANA

TURBUS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 248,913.000 SIT
Ustanovitelj: SAP-SERVO, d.o.o., izstop

26. 8. 1994; Avtobusni promet SAP, p.o.,
izstop 27. 2. 1995; sklad Republike Slove-
nije za razvoj, d.d. – lastninsko preobliko-
vanje, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 27. 2.
1995, vložek 248,913.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Rozman Jože,
Pellis Dušan, Jeraj Janez, Marinko Jožica,
Holcapfel Jože in Slabe Franci, vsi vstopili
17. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;

5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zava-
rovalništvu in pokojninskih skladih; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-25122

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12805 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa SIM, podjetje za inženi-
ring, svetovanje, gostinstvo in trgovino,
d.o.o.,  Kamnik,  Podgorje  12a,  sedež:
Podgorje  12a,  Kamnik,  pod  vložno  št.
1/04875/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5334373
Firma:  SIM,  podjetje  za  inženiring,

svetovanje, gostinstvo in trgovino, d.o.o.,
Kamnik

Osnovni kapital: 1,704.156 SIT
Ustanovitelja: Stražar Janez in Stražar

Marija, oba Kamnik, Podgorje 12a, vstopila
8. 1. 1990, vložila po 852.078 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-25123

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13500 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ROKUS, podjetje za trže-
nje in trgovino, d.o.o., Studenec 2a, Ljub-
ljana, sedež: Studenec 2a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14052/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5539978
Firma:  ROKUS,  trženje  in  trgovina,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kvaternik Rok, Dragomer,

Mirna pot 10, vstop 28. 10. 1991, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z
njim povezane storitve; 223 Razmnoževa-
nje posnetih nosilcev zapisa; 3162 Proizvod-
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nja druge električne opreme, d.n.; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 551
Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-25124

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04742 z dne 3. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NAVILAND, podjetje za
trgovino  in  proizvodnjo,  izvoz-uvoz,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 117, sedež: Za-
loška  117,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08559/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Matična št.: 5418984
Firma: NAVILAND, podjetje za trgo-

vino  in  proizvodnjo,  uvoz-izvoz,  d.o.o.,
Ljubljana, Koseška cesta 8

Sedež: Ljubljana, Koseška c. 8.

Rg-25125

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12830 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa SECOM, Trgovina, inženi-
ring in razvoj, d.o.o., Ljubljana, Podjun-
ska   17,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/07954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo osnovnega kapitala, dejav-
nosti, naziva zastopnika in naslova ustano-
vitelja s temile podatki:

Matična št.: 5400422
Firma: SECOM TRADE, trgovina, in-

ženiring in razvoj, d.o.o.
Skrajšana firma: SECOM TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelj: Sekolonik Rado, Ljublja-

na, Podjunska 17, vstop 3. 7. 1990, vložek
1,513.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Sekolonik Rado, razrešen 20. 5.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni z: leasing in fi-
nančni leasing premičnin in nepremičnin;
finančne in knjigovodske storitve; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev;
vse storitvene dejavnosti v gostinstvu.

Dejavnost je odslej: trgovina z izdelki s
področja: konfekcijske, tekstilne, kmetijske,
prehrambene, živilske industrije, industrije
otroških igrač in didaktičnih pripomočkov,
avtomobilizma, ladijske, kozmetične, lesno-
predelovalne, kovinsko-predelovalne, kme-
tijsko-predelovalne, gradbene in steklarske
industrije, strojništva in računalništva, vse
na debelo in drobno, trgovina z repromate-
riali, rezervnimi deli in surovinami na prej
naštetih področjih na debelo in drobno; or-
ganizacija in izvajanje proizvodnje in trže-

nje na področjih: konfekcijske, tekstilne,
kmetijske, prehrambene, živilske industrije,
kozmetične industrije, industrije otroških
igrač in didaktičnih pripomočkov, avtomo-
bilizma, letalske, ladijske, lesno-predeloval-
ne, kovinsko-predelovalne, kmetijsko-pre-
delovalne in steklarske industrije, strojniš-
tva in računalništva; transportna in prevoz-
na dejavnost potnikov in blaga;
kooperacijski, posredniški in zastopniški po-
sli; raziskovalno-razvojne storitve v gospo-
darskih in negospodarskih dejavnostih;
obračunske, računovodske in knjigovodske
storitve in obdelava podatkov z računalni-
kom; fotografske storitve: fotografiranje in
izdelava fotografij; fotokopirne storitve; pri-
prava in razdeljevanje hrane; vzdrževanje
čistoče – čiščenje zunanjih in notranjih pro-
storov; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov, strojev, aparatov, izdelkov s
področja kmetijske, živinorejske, poljedel-
ske, strojne, konfekcijske, tekstilne, kozme-
tične, avtomobilistične, predelovalne, ko-
vinsko-predelovalne in računalniške indu-
strije, trgovina z rezervnimi deli, reproma-
teriali in surovinami na naštetih področjih;
organizacija in izvajanje konsignacijskih,
posredniških, zastopniških in kooperacijskih
poslov s fizičnimi in pravnimi osebami; lea-
sing in finančni leasing premičnin in nepre-
mičnin; finančne in knjigovodske storitve;
zastopanje tujih firm v prometu blaga in
storitev; vse storitvene dejavnosti v go-
stinstvu.

Rg-25126

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12873 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu vpisa DAGRI, podjetje za kovi-
narstvo, trgovino in storitve, d.o.o., Dom-
žale, Krožna 11, Domžale, pod vložno št.
1/18952/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme in skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5667844
Firma: DAGRI, Podjetje za kovinar-

stvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DAGRI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Matjaž, Domžale,

Krožna 11, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25127

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16924 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa DOMIS, družba za nalož-
be, d.d., Domžale, Ljubljanska c. 62, Dom-
žale, pod vložno št. 1/19574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5649773.

Rg-25128

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13626 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa NMC, Podjetje za avtoma-
tizacijo, d.o.o., Logatec, Došce 4, sedež:
Došce   4,   Logatec,   pod   vložno   št.
1/09028/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, ustanoviteljev,
deležev, osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5427363
Firma: NMC, podjetje za avtomatiza-

cijo, d.o.o., Logatec
Osnovni kapital: 1,769.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Zvone, Logatec,

Došce 4, vstop 7. 1. 1990, vložek 1,769.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nagode Ja-
nez, izstop 25. 7. 1994; Medoš Nevio, iz-
stop 25. 7. 1994; Medoš Dario, izstop 25. 7.
1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Medoš Nevio, razrešen 25. 7. 1994;
zastopnik Medoš Dario, razrešen 25. 7.
1994; zastopnik Nagode Janez, razrešen 25.
7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 3002 Proizvod-
nja računalnikov in druge opreme za obde-
lavo podatkov; 511 Posredništvo; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln: 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 671 Pomožne de-
javnosti v finančnem posredništvu, razen
zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih
skladov; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 725 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7312 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 741 Pravne, računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25129

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02468 z dne 20. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5902932
Firma: U & B, Proizvodno, trgovsko in

gostinsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ul.
24. junija 80

Skrajšana firma: U & B, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. 24. junija 80
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Robežnik Uroš, Ljubljana,

Glavarjeva ul. 49, vstop 5. 5. 1995, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Robežnik Uroš, imenovan 5. 5. 1995,
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zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Jagodic Brigita, imenovana 5. 5. 1995, Sta-
hovica, Zakal 4.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo

z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 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
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;

5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnosti tiskovnih
agencij; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-25130

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12820 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MAXIMA LINE, Gostin-
stvo, trgovina in storitve Rovte, d.o.o.,
Rovte 50, Rovte, pod vložno št. 1/20005/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5689139
Osnovni kapital: 1,613.671,40 SIT
Ustanovitelj: Skvarča Jože, Rovte, Rov-

te 50, vstop 7. 9. 1992, vložek 1,613.671,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25131

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13616 z dne 25. 8. 1995 pri
subjektu vpisa EVECO, podjetje za mar-
ketinške  in  finančne  storitve,  d.o.o.,
Valburga  33,  Smlednik,  pod  vložno  št.
1/20716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo skrajšane firme, nazi-
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va zastopnika in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5717795
Skrajšana firma: EVECO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Verk Emil, Smlednik, Val-

burga 33c, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Verk Emil, razrešen 27. 7. 1994 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-25132

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13587 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GRATŠPED, d.o.o., grad-
beno, špedicijsko, trgovsko podjetje, Ra-
kek, Stara cesta 20, Rakek, pod vložno št.
1/18198/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5618789
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelji: Ravšelj Anton, Rakek, Sta-

ra cesta 20, vstop 1. 4. 1992, vložek 378.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ravšelj
Matevž, Rakek, Stara cesta 20, vstop 1. 4.
1992, vložek 757.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Savovič Matevž, Cerknica, Do-
lenja vas 1, vstop 1. 4. 1992, vložek 378.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25134

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10214 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa HORIZONT IH, proizvod-
nja, trgovina, turizem, d.o.o., Kresnice št.
117, Litija, sedež: Kresnice št. 117, Litija,
pod vložno št. 1/22490/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5761425
Osnovni kapital: 1,529.200 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Iztok, Litija, Kre-

snice št. 117, vstop 29. 3. 1993, vložek
1,529.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25135

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10175 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PS AGENT, podjetje za sto-
ritve, zastopanje, prodajo, leasing in fi-
nance, d.o.o., Kamnik, Svetčeva pot 10,
Kamnik, pod vložno št. 1/21017/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5695392
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jeglič Mandeljc Vesna,

vložek 600.000 SIT in Jeglič Drago, vložek
900.000 SIT, oba Kamnik, Svetčeva pot 10,
vstopila 30. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-25137

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13707 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ESI INGENERING, pod-
jetje za projektiranje, montažo in vzdr-
ževanje  elektronskih  sistemov,  d.o.o.,

Ljubljana, Bratov Učakar 12, sedež: Uli-
ca Bratov Učakar 12, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/20651/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5648726
Firma: ESI INGENERING, podjetje za

projektiranje,  montažo  in  vzdrževanje
elektronskih sistemov, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,534.450 SIT
Ustanovitelj: Mirkovič Tihomir, Ljublja-

na, Bratov Učakar 12, vstop 6. 10. 1992,
vložek 1,534.450 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25139

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04610 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BRUNNY, videoteka, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Kočevje, Frankopan-
ska 5, sedež: Frankopanska 5, Kočevje,
pod vložno št. 1/21630/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5734282
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelja: Brunner Damjan, vstop

12. 1. 1993 in Brunner Ivana, vstop 31. 5.
1993, oba Kočevje, Kocljeva 1, vložila po
787.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-25140

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15300 z dne 21. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PRIMIS, biro za urbani-
zem, projektiranje in inženiring, Vrhni-
ka, p.o., Vrhnika, Tržaška c. 23, sedež:
Tržaška cesta 23, Vrhnika, pod vložno št.
1/01599/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja s temile podatki:

Matična št.: 5166802
Firma:  PRIMIS,  biro  za  urbanizem,

projektiranje in inženiring, Vrhnika, d.d.
Skrajšana firma: PRIMIS, Vrhnika, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 26,532.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, lastninsko preoblikovanje, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 17. 10. 1994,
vložek 26,532.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Člani nadzornega sveta: Vintar Igor, Je-
senovec Vera, Pivk Goran, Alaševič Dragan
in Štular Marinka, vsi vstopili 15. 9. 1994
ter Slavec Tatjana, vstopila 10. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-25146

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12787 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ART GRAFICA, oblikova-
nje, svetovanje in trgovina, d.o.o., Olge
Mohorjeve 8, Ljubljana, sedež: Olge Mo-
horjeve  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev in de-
ležev s temile podatki:

Matična št.: 5425930

Firma: ART GRAFIKA ŠTRUS & CO,
oblikovanje,   svetovanje   in   trgovina,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   ART   GRAFIKA
ŠTRUS & CO, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Ulica  Pohorskega
bataljona 183

Ustanovitelja: Štrus Andrej, vstop 28. 6.
1990 in Štrus Jasna, vstop 29. 6. 1994, oba
Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 183,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Rg-25148

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15100 z dne 6. 9. 1995 pri
subjektu vpisa PEČALBAR, obrtna zadru-
ga, d.o.o., Brilejeva 9, Ljubljana, sedež:
Brilejeva  9,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18904/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in uskladitev ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5652677
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: PEČALBAR, Zanaetčiska

zadruga, Vevčani, Struga, p.o., vstop 2. 4.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bebekoski Voislav, razrešen 24. 10.
1994; direktor Srbakoski Mihajlo, imeno-
van 24. 10. 1994, Struga, Vevčani, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Srbako-
ski Veronika, imenovana 24. 10. 1994, Stru-
ga, Vevčani.

Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 503 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredovanje pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
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vom, začimbami; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-25155

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06391 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DOMINVEST, d.o.o., pod-
jetje za promet z nepremičninami, arhi-
tekturni inženiring in vodenje poslovnih
knjig, Ljubljana, Olge Mohorjeve 15, se-
dež: Olge Mohorjeve 15, Ljubljana, pod
vložno št. 1/20511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo družbe-
nikov, osnovnega kapitala ter uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5688205
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Mihael, Novo mesto,

Trdinova 15, vstop 30. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brecelj Irena, izstop 12. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 6. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 511 Posredništvo;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovian na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 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); 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-

nosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetova-
nje; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-25156

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14012 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa CASTRUM, gradbeni inže-
niring, d.o.o., Betajnova 28, Vrhnika, pod
vložno št. 1/23566/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5806135
Firma: CASTRUM, gradbeni inženiring,

d.o.o., Betajnova 28, Vrhnika
Osnovni kapital: 2,362.668 SIT
Ustanoviteljica: Drašler Angela, Vrhni-

ka, Betajnova 28, vstop 4. 6. 1993, vložek
2,362.668 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25157

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13420 z dne 18. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BEGO, proizvodno in tr-
govsko podjetje, Ljubljana, Prvomajska
13, d.o.o., sedež: Prvomajska 13, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04882/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5330572
Osnovni kapital: 1,511.700 SIT
Ustanovitelj: Beguš Franc, Ljubljana, Pr-

vomajska 13, vstop 6. 2. 1990, vložek
1,511.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25161

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15297 z dne 24. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AS DOMŽALE – BUS, pro-
izvodnja  in  remont  avtobusov,  d.o.o.,
Domžale,  Ljubljanska  1,  Domžale,  pod
vložno št. 1/20686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
deležev, spremembo in uskladitev dejavno-
sti, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5704065
Ustanovitelja: AS DOMŽALE, p.o.,

Domžale, Ljubljanska 1, vstop 17. 11. 1992,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bogdan Aleš, Mengeš, Topole 4;
Balantič Roman, Kamnik, Sončna ul. 7;
Benda Franc, Mengeš, Kamniška 5; Benko-
vič Ivan, Domžale, Mačkovci 55; Burger
Janez, Trzin, Za hribom 11; Burja Anton,
Moravče, Stegne 3; Capuder Dušan, Luko-
vica, Vrba 13; Cerar Janez, Moravče, Ve-
govca 25; Črnič Marjan, Črnuče, St. Črnuče
7; Dokl Rudolf, Domžale, Ihan 3, vstop 17.
11. 1992; Gostič Jernej, Moravče, Gorica

32; Gostič Peter, Lukovica, Prevoje 100;
Gerčar Peter, Domžale, Čufarjeva 14; Hab-
janič Anton, Lukovica, Prevoje 27; Hribar
Janez, Domžale, Selo 8; Hrovat Ivan, Dob,
Kidričeva 11/a; Jerkič Matjaž, Domžale,
Valvazorjeva 16; Prosenc Brane, Moravče,
Zg. Dobrava 2; Klemen Franc, Mengeš, Za-
družniška 30; Klopčič Franc, Lukovica, Ra-
folče 29; Klopčič Jože, Moravče, Pogled 4;
Kokalj Franci, Domžale, Bišče 17; Korošec
Andrej, Kamnik, Klavčičeva 4; Kosten Ja-
nez, Domžale, Podrečje 45; Kovačič Vladi-
mir, Ljubljana, Pot na Fužine 31; Kvas Ka-
rol, Domžale, Prelog 150; Lavrinc Justin,
Moravče, Križate 2; Lebeničnik Marko,
Ljubljana, M. Majcna 37; Letnar Roman,
Komenda, Suhadole 44/a; Mlakar Karol,
Domžale, Ljubljanska 44; Moneta Sašo,
Mengeš, Veselovo nabrežje 3; Nahtigal Sre-
čo, Domžale, Selo 11; Novak Evica, Men-
geš, Levčeva 15; Novak Karel, Mengeš,
Levčeva 15; Osredkar Franc, Komenda, Na-
sovče 6; Ošaben Janez, Domžale, Prelog
80; Pavli Janez, Domžale, Taborska 19; Per
Janez, Blagovica, Vošče 8; Pestotnik Janko,
Moravče, Cankarjeva 15; Plevel Edvard,
Komenda, Mlaka 40; Podboršek Janez, Ra-
domlje, Škrjančeva 8; Podgoršek Marija,
Komenda, Suhadole 31/b; Popovič Majda,
Domžale, Pot za Bistrico 11; Mrgole Rado,
Kamnik, Koroška 4; Ravnikar Dušan, Dob,
Krtina 6; Selan Alojzij, Mengeš, Kamniška
18; Stanjko Darko, Laze v Tuhinju, Laze
9/a; Šinkovec Peter, Moravče, Drtija 49;
Šorn Milan, Kamnik, C. treh talcev 28;
Špenko Franc, Vodice, Bukovica 35; Tka-
lec Darko, Kamnik, M. Blejca 10; Toman
Janez, Moravče, Limberska gora 17; Trat-
nik Sandi, Domžale, Zoranina 5; Trdin
Franc, Blagovica, Zg. Loke 12; Uršič Ro-
man, Kamnik, Stolnik 4; Vavpetič Vladi-
mir, Kamnik, Jakopičeva 14; Vesel Stani-
slav, Moravče, Češnjice 16; Vindiš Stanko,
Črnuče, Ježa 24; Vodlan Jože, Radomlje,
Levstikova 9; Zajc Darko, Moravče, Pod-
stran 9; Zalokar Aleksander, Domžale, Bu-
kovčeva 4; Završink Zdenka, Komenda, Mo-
ste 31; Zore Janez, Kamnik, Srednja vas
3/a; Zupančič Stanislav, Zagorje, Fakinova
3; Žnidar Anton, Radomlje, Levstikova 5;
Žužek Aleksander, Mengeš, Zoranina 7; Žu-
žek Emil, Mengeš, Zoranina 7; Urankar
Ivan, Moravče, Limberska gora 19; Petek
Slavko, Kamnik, Tunjice 14; Osredkar Bo-
jan, Komenda, Nasovče 6; Pogačnik Bojan,
Ihan, Selo 22; Kosirnik Jože, Domžale, Na
zavrteh 6; Buhinjak Jože, Domžale, Ljub-
ljanska 95; Fujan Slavko, Vodice, Repnje
36; Ule Nada, Izlake, Podlipovica 23; Meško
Mirjana, Trzin, Reboljeva 25; Križnar Igor,
Dob, Bevkova 14 in Rahne Primož, Domža-
le, Študljanska 85, vsi izstopili 3. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Karel, razrešen 4. 11. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo z omejitvami: pogodbe nad vred-
nostjo 200.000 DEM sklepa po predhodnem
soglasju nadzornega sveta; pogodbe o pro-
daji in nakupu nepremičnin sklepa po pred-
hodnem soglasju nadzornega sveta in usta-
novitelja; direktor Žnidar  Anton, razrešen
4. 11. 1994 in ponovno imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo z omejitvami: po-
godbe nad vrednostjo 200.000 DEM sklepa
po predhodnem soglasju nadzornega sveta;
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pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin
sklepa po predhodnem soglasju nadzornega
sveta in ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta: Vavpetič Vladi-
mir, Kovačič Vladimir, Tratnik Sandi, Pe-
stotnik Janko in Popovič Majda, vsi vstopili
4. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 24. 8. 1995: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-25164

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04464 z dne 18. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26741/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913381
Firma:  ARTIK,  družba  za  trgovino,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARTIK, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kozarjeva pot 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milenkovič Zoran, Ljub-

ljana, Lotričeva ulica 10, vstop 1. 9. 1995,
vložek 1,350.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Arhar Milenkovič Mojca, Ljublja-
na, Kozlarjeva pot 5, vstop 1. 9. 1995, vlo-

žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milenkovič Zoran, imenovan 1. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995:
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja le-
žajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvod-
nja druge električne opreme za stroje in vo-
zila; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 3511 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z

motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 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; 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, rakim 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;
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; 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; 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;
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52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 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 pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6220 Izredni zračni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (posredništvo);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami  za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizku-
si in analize; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavno-
sti pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejav-
nost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve.

Rg-25165

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01307 z dne 20. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TOTRA, družbeno podjet-
je pozamentarijskih izdelkov in izdelkov
iz  plastičnih  mas,  PE  Pozamentarija,
TOTRA p.o., Ljubljana, Trpinčeva 39, se-
dež: Trpinčeva 39, Ljubljana, pod vložno
št. 1/01550/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča  spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5101794
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zupančič Branislav, razrešen 7. 3.
1995; zastopnica Gorjup Brejc Marta, ime-
novana 8. 3. 1995, Ljubljana, Zarnikova 17,
kot v.d. direktorica PE Pozamentarija zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-25166

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18189 z dne 19. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26744/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5885531
Firma: PETROL, Borzno posredniška

hiša, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PETROL, BPH, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Tivolska 44
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: PETROL r.o., Ljubljana,

Dunajska 50, vstop 23. 12. 1994, vložek
75,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Peteh Danilo, Domžale, Ljubljanska 88,
vstop 23. 12. 1994, vložek 10,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; LES, d.o.o.,
Rovte, Rovtarske Žibrše 35, vstop 23. 12.
1994, vložek 7,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Juvan Janez, Domžale, Ljub-
ljanska 23, vstop 23. 12. 1994, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
PRIMOFIN, d.d., Maribor, Maribor, Glavni
trg 4, vstop 23. 12. 1994, vložek 5,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peteh Danilo, imenovan 23. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Breznik Poldka,
predsednica, Česenj Stanka, članica in Ža-
lik Cveto, član, vsi vstopili 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Po-
sredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom.

Rg-25167

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04646 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26836/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5914477
Firma: ABSOLUT, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  ABSOLUT,  d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Preserje pri Radomljah, Kam-

niška 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Zupan Barbara, Preser-
je pri Radomljah, Kamniška cesta 16, vstop
21. 9. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zupan Barbara, imenovana 21. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 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 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 642 Telekomunikacije; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 714 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Dru-
go izobraževanje; 930 Druge storitvene de-
javnosti.

Rg-25170

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04449 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26791/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913322
Firma: ZALOŽBA TURIST, založba in

consulting,  d.o.o.,  Cesta  24.  junija  23,
Ljubljana-Črnuče

Skrajšana firma: ZALOŽBA TURIST,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Črnuče, Cesta 24. ju-
nija 23

Osnovni kapital: 2,167.272 SIT
Ustanovitelji: MAJOLKA, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Kamnik, Maistrova 11,
vstop 21. 8. 1995, vložek 1,192.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; ART DESIGN,
Proizvodnja, trgovina in posredovanje,
Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Pipanova pot 4,
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vstop 21. 8. 1995, vložek 216.727 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; VITRUM CLA-
SIC, d.o.o., Vir, Borova ul. 9a, vstop 21. 8.
1995, vložek 541.818 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Klančnik Picelj Rok, Ljubljana,
Štihova ulica 12, vstop 21. 8. 1995, vložek
216.727 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Klančnik Picelj Rok, imenovan 21. 8.
1995, je pooblaščen za sklepanje pogodb
največ do višine 2,500.000 SIT, za sklepa-
nje pogodb nad 2,500.000 SIT je potrebno
soglasje vseh družbenikov; zastopnik Me-
sner Dušan, imenovan 14. 6. 1995, Homec,
Bolkova 15b, je pooblaščen za sklepanje
pogodb največ do višine 2,500.000 SIT, za
sklepanje pogodb nad 2,500.000 SIT je po-
trebno soglasje vseh družbenikov.

Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-25171

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05448 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu  vpisa  ELEKTROCENTER,  tr-
govsko  podjetje  in  poslovne  storitve,
d.o.o., Domžale, Dragomelj 44, Domžale,
pod vložno št. 1/12417/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5500729
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Radi Marko, Domžale,

Dragomelj 44, vstop 8. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1995: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6022
Taksi; 6023 Drug kopenski potniški prevoz;
6024 Cestni tovorni prevoz; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7031 Agen-
cije za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;

7122 Dajanje plovil v najem; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-25172

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04543 z dne 22. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26467/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev domače po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5496527004
Firma: LJUDSKA BANKA, d.d., Po-

družnica Celje
Skrajšana firma; LJUDSKA BANKA,

d.d., Podružnica Celje
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Celje, Prešernova 27
Ustanovitelj: LJUDSKA BANKA, d.d.,

Ljubljana, Miklošičeva 30, vstop 26. 5.
1995, odgovornost: vpisana kot ustanovi-
teljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Grobelšek Stanislav, imenovan 26.
5. 1995, Celje, Razlagova 21, kot vodja po-
družnice zastopa brez omejitev, razen pri
kreditnih poslih podružnice je njegova ome-
jitev do višine 2,500.000 SIT.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995:
65121 Dejavnost bank.

Rg-25176

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04644 z dne 26. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŠKOCJAN, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja in špedicija, Heroja Iztoka 10,
Rakek, pod vložno št. 1/07475/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in spremembo
imena družbenice s temile podatki:

Matična št.: 5386608
Firma:  ŠKOCJAN,  d.o.o.,  trgovina,

proizvodnja in špedicija, Heroja Iztoka
10, Rakek

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Modic Tomaž, vstop 10. 5.

1990, vložek 915.000 SIT; Modic Matjaž,
Modic Erik in Modic Maša-Sara, vstopili
9. 11. 1992, vsi Rakek, Heroja Iztoka 10,
vložili po 195.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-25177

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04438 z dne 28. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26798/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913276
Firma: K.P.P., podjetje za trženje in

proizvodnjo kovinskih izdelkov, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Ulica 9. ju-

nija 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pražnikar Marjan, Ljublja-

na, Josipine Turnograjske 4, vstop 31. 8.
1995, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kersnik Griša-Jože, Domžale,
Miklošičeva 13, vstop 31. 8. 1995, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Per Karlo, Ljubljana Šentvid, Ulica 9. junija
9, vstop 31. 8. 1995, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pražnikar Marjan, imenovan 31. 8.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-25178

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04595 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa LJUDSKA BANKA, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, pod vložno št.
1/26467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo statuta z dne 24. 7. 1995 s
temile podatki:

Matična št.: 5496527
Sprememba statuta z dne 24. 7. 1995.

Rg-25180

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12965 z dne 28. 9. 1995 pri
subjektu vpisa DEEXFORT, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Kočevje, Trata
XIV/14, Kočevje pod vložno št. 1/20732/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5696321
Firma: UPOGIB, podjetje za proizvod-

njo, montažo in trgovino, d.o.o., Kočevje
Skrajšana firma: UPOGIB, d.o.o., Ko-

čevje
Sedež: Kočevje, Grajska pot 2a
Osnovni kapital: 1,500.000  SIT
Ustanovitelj: Poje Daniel, izstop 26. 5.

1994; Drobnič Željko, izstop 26. 5. 1994;
Bizjak Anton, Kočevje, Grajša pot 2a, vstop
26. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Drobnič Željko, razrešen 26. 5. 1994;
direktor Bizjak Anton, imenovan 26. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nik Poje Daniel, razrešen 26. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 9. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdekov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-25182

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02980 z dne 22. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26771/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5847826
Firma: SCHINDLER TRADING AG,

6052 Hergiswil, Švica, podružnica Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 17, Ljubljana

Skrajšana firma: SCHINDLER TRAD-
ING LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta na Brdo 17
Ustanovitelj: Schindler Trading AG,

Hergiswil, Seestrasse 55, vstop 15. 3. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lovšin Andrej, imenovan 15. 3.
1994, Ljubljana, Tugomerjeva 59, zastopa
družbo brez omejitev.

Podružnica izvaja naslednjo dejavnost:
Raziskava trga in pripravljalna dela za skle-
nitev pogodb o izvozu in uvozu blaga in
storitev, komercialno-tehnične storitve v po-
vezavi z osnovnimi dejavnostmi matične fir-
me.

Rg-25183

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02086 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26835/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5897734
Firma: SCORPIO MOSTE, trgovina,

proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  SCORPIO  MOSTE,

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

govornostjo
Sedež: Komenda, Moste 88a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Koritnik Vid in Koritnik

Stanislava, oba Komenda, Moste 88a, vsto-
pila 30. 3. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Koritnik Vid, imenovan 30. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; zastopnica Ko-
ritnik Stanislava, imenovana 30. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 1930
Proizvodnja obutve; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 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; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-25185

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/04508 z dne 9. 10. 1995 pod
št. vložka 1/26831/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5913462
Firma: ERČULJ ERČ & CO, Storitve

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: ERČULJ ERČ & CO,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kopna pot 3
Ustanovitelja: Erčulj Aleš in Erčulj An-

ton, oba Ljubljana, Kopna pot 3, vstopila 7.
9. 1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Erčulj Aleš, imenovan 7. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Erčulj
Anton, imenovan 7. 9. 1995, kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 4531
Električne inštalacije; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5270 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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25187

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12921 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ERO, družba za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Savelj-

ska  109a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/05103/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5394147
Sedež: Ljubljana, Dolenjska c. 83
Osnovni kapital: 1,987.250 SIT
Ustanovitelj: Radojevič Miloje, Ljublja-

na, Gosposvetska 3, vstop 30. 1. 1990, vlo-
žek 1,987.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25195

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03674 z dne 18. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26739/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5910528
Firma: SISTEMI SHIFT, Družba za in-

formacijske tehnologije, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2

Skrajšana firma: SISTEMI SHIFT, d.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Vurnikova 2
Osnovni kapital: 9,000.000 SIT
Ustanovitelji: Velechovsky Tomaž,

Ljubljana, Avčinova 10, vstop 9. 6. 1995,
vložek 3,900.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Velak Karmen, Ljubljana, Avčino-
va 10, vstop 9. 6. 1995, vložek 3,900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Košir Ta-
nja, Kočevje, Trata 9/7, vstop 9. 6. 1995,
vložek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žulič Iztok, Komenda, Mlaka 37b,
vstop 9. 6. 1995, vložek 80.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Jarc Igor, Polhov
Gradec, Dvor 2, vstop 9. 6. 1995, vložek
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flek Franci, Črnomelj, Jerneja vas 9, vstop
9. 6. 1995, vložek 80.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kušar Aleš, Ljubljana, Cesta
27. aprila 39, vstop 9. 6. 1995, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Velak Karmen, imenovana 9. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Velechovsky
Tomaž, Košir Tanja in Velechovsky Marija,
vsi vstopili 9. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 18. 9. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav.

Rg-25196

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/20223 z dne 22. 9. 1995 pri
subjektu vpisa MUZIKAVIVA, Podjetje
za glasbeno kulturo in izobraževanje, Ce-
lovška 108, Ljubljana, d.o.o., sedež: Ce-
lovška  108,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09860/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev,
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deležev, uskladitev in spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5436869
Firma:  MUZIKAVIVA,  podjetje  za

glasbeno kulturo in izobraževanje, Pod-
gornikova 3, Ljubljana, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,683.519 SIT
Ustanovitelja: Hostnik Janez, Preserje,

Jezero 83, vstop 26. 11. 1990, vložek
1,599.343,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rauter Branislav, Kranj, Gubčeva ul.
7, vstop 20. 12. 1994, vložek 84.176 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-25198

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03485 z dne 25. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  RRC,  RAČUNALNIŠKE
STORITVE, p.o., Ljubljana, Jadranska
21, sedež: Jadranska 21, Ljubljana, pod
vložno št. 1/01648/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis pravnih posledic last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
zastopnikov, vpis ustanoviteljev, deleže os-
novnega kapitala, nadzornega sveta, uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5114535
Firma: RRC, RAČUNALNIŠKE STO-

RITVE, d.d., Ljubljana, Jadranska 21
Skrajšana firma: RRC, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 256,030.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 9. 5. 1995, vložek 256,030.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žerdin Franc, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 86, razrešen 9. 5. 1995 in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Ambrožič Tat-
jana, Funkl Janez in Žele Anton, vsi vstopili
9. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 221
Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 300 Proizvodnja pisarniških
strojev in računalnikov; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 511 Posredništvo; 516 Trgovina

na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem; 721 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 748 Raznovrstne poslovne dejav-
nosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.

Rg-25200

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16267 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ARCI II., Prodaja, uvoz-
izvoz,  d.o.o.,  Ljubljana,  Bežigrad  17,
Ljubljana, pod vložno št. 1/22972/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767539
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1995: 6024

Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Rg-10462

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14946 z dne 30. 1. 1995 pod
št. vložka 1/06846/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5366631002
Firma: TARRA, Podjetje za računal-

niški inženiring in izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Podružnica: TARRA Mavčiče

Skrajšana firma: TARRA, d.o.o., Ljub-
ljana, Podružnica: TARRA Mavčiče

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Mavčiče, Mavčiče 57c
Ustanovitelj: TARRA, d.o.o., Ljubljana,

Breg 12, vstop 12. 7. 1994, odgovornost:
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Starčič Hodnik Natali, vstop 12. 7.
1994, Brezovica pri Ljubljani, Tržaška c.
482, zastopa družbo brez omejitev; direktor
Hodnik Rasto, imenovan 12. 7. 1994, Kranj,
Begunjska ul. 7, zastopa družbo brez omeji-
tev kot direktor računalniškega inženiringa.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1995: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Daja-

nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniški strojni
opremi; 7220 Svetovanje in oskrba s pro-
gramsko opremo; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane z bazami podat-
kov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniške
opreme; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-10918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12099 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa LIVARNA, odlivanje kovin
in storitve, d.o.o., Tončke Čeč 45, Trbov-
lje,  pod  vložno  št.  1/12903/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5508207.

Rg-11735

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08185 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VELOG, Veletrgovina, ser-
vis in logistika, d.o.o., Ljubljana, Brnči-
čeva 31, sedež: Brnčičeva 31, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5344689
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelji: Bravc Karel, Ljubljana,

Reboljeva 10, vstop 14. 3. 1990, vložek
2,240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Horvat Matjaž, Ljubljana, Maroltova ul. 10,
vstop 14. 3. 1990, vložek 640.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Bravc Helena,
Ljubljana, Reboljeva 10, vstop 14. 3. 1990,
vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-12000

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11243 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DOPPIA, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Štihova
7, Ljubljana, pod vložno št. 1/23517/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5791758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zulić Muharema, Ljub-

ljana, Štihova 7, vstop 7. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14400 z dne 31. 1. 1995 pod
št. vložka 1/25961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5865824
Firma: SŽ – Centralne delavnice Ljub-

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

Sedež: Ljubljana, Zaloška c. 217
Osnovni kapital: 3.440,821.441,57 SIT
Ustanovitelj: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska ul. 11, vstop 4. 8.
1994, vložek 3.440,821.441,57 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Prhavc Borut, imenovan 13. 9. 1994,
Trzin, Mengeš, Prešernova ulica 19, zasto-
pa družbo kot v.d. direktorja, brez soglasja
nadzornega sveta ne more sklepati poslov,
ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin ali drugih sred-
stev, če to ni opredeljeno v letnem progra-
mu dela; sklepanje pogodb in najemanje po-
sojila ali kreditov, ki presegajo znesek to-
larske protivrednosti 100.000 DEM, kakor
tudi dajanje takih posojil ali poroštev.

Člani nadzornega sveta: Rekar Marjan,
Hauptman Igor, in Hočevar Franc, vsi vsto-
pili 13. 9. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 30. 1. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2751 Litje
železa; 2753 Litje lahkih kovin; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 3520 Proizvod-
nja železniških in drugih tirnih vozil; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6312 Skladiščenje;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-12494

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06595 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ELCA, Servisno in proiz-
vodno podjetje, d.o.o., Cerknica, Gerbi-
čeva 33, sedež: Gerbičeva 33, Cerknica,
pod vložno št. 1/13778/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5537002
Osnovni kapital: 1,669.000 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Anton, Cerknica,

Bračičeva 7, vstop 5. 11. 1991, vložek
1,669.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-12584

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00638 z dne 23. 2. 1995 pod
št. vložka 1/25990/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5846854
Firma: MERCATA, d.d., pooblaščena

investicijska družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana  firma:  MERCATA,  d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 51
Osnovni kapital: 4.766,976.000 SIT
Ustanovitelj: INTARA S&P, d.o.o., druž-

ba za upravljanje investicijskih skladov,
Ljubljana, Dunajska 51, vstop 1. 7. 1994,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Primožič Samo, imenovan 4. 7. 1994,
Litija, Cesta Zasavskega bataljona 17, za-
stopa in predstavlja družbo neomejeno.

Člani nadzornega sveta: Linhart Boži-
dar, Gorjup Ada in Košak Goslar Meta, vsi
vstopili 1. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje holding družb.

Rg-13942

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05550 z dne 16. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AVIPOS, d.o.o., podjetje
za vodenje, sestavljanje in svetovanje na
finančno-računovodskem področju, pro-
daja na debelo in drobno, Ljubljana, Voj-
kova 20, sedež: Vojkova 20, Ljubljana,
pod vložno št. 1/10194/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5448476
Firma: ZABUKOVEC & Co., podjetje

za vodenje, sestavljanje in svetovanje na
finančno-računovodskem področju, pro-
daja na debelo in drobno, d.n.o.

Skrajšana firma: ZABUKOVEC & Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Zabukovec Belkisa, Ljub-
ljana, Glavarjeva 56, vstop 1. 12. 1990, vlo-
žek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Paradžik Marica,
Ljubljana, Selanov trg 2, vstop 1. 12. 1990,
vložek 500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Zabukovec Jože,
Ljubljana, Glavarjeva 56, vstop 1. 12. 1990,
vložek 500 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Rg-15060

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15237 z dne 23. 1. 1995 pod
št. vložka 1/25938/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5871603
Firma: STRIP’S, d.o.o., podjetje za sve-

tovanje, trženje in proizvodnjo, Mlinše
33, Izlake

Skrajšana firma: STRIP’S, d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izlake, Mlinše 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Smrkolj Metka, Izlake,

Mlinše 33, vstop 2. 11. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrkolj Tomaž, imenovan 2. 11.
1994, Izlake, Mlinše 33, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1995: 284
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in
drugega orodja, ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 291
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala; 511 Posredništvo; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 517 Druga tr-
govina na debelo; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-15079

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15930 z dne 8. 3. 1995 pod
št. vložka 1/26095/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895529
Firma: S & D company, d.o.o., podjetje

za  gradbeništvo  in  trgovino,  Celovška
69/C, Ljubljana-Šiška

Skrajšana  firma:  S  &  D,  company,
d.o.o., Ljubljana-Šiška

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šiška, Celovška 69/C
Osnovni kapital: 2,145.000 SIT
Ustanovitelj: Sladojević Dragan, Ljub-

ljana, Skopska ul. 2, vstop 9. 12. 1994, vlo-
žek 2,145.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sladojević Dragan, imenovan 9. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 3. 1995: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Po-
skusno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
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drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili;
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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 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; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 5512 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 553 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov (bari); 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Taksi; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Agencije za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na srečo.

Rg-17382

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06784 z dne 29. 6. 1995 pri

subjektu vpisa LEE-TRADE, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
turizem, inženiring, storitve, zunanjo tr-
govino, Kamnik, Svetčeva 4, Kamnik, pod
vložno št. 1/18037/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656044
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Koman Terezija, Kam-

nik, Svetčeva 4, vstop 27. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi še s: trgovina z ne-
premičninami; trgovina na drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi: trgovina od
vrat do vrat, sejemska prodaja, katalogna
prodaja, prodaja po pošti, prodaja ob poseb-
nih priložnostih za posebne namene; lea-
sing rabljenih vozil.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
tekstila, ročno tkanega blaga, izdelkov iz
makrameja ter batika, proizvodi iz lesa, vol-
ne, usnja, dekorativni predmeti, modni do-
datki, okraski iz zloščenega kamna, lepljen-
ke, okraski iz suhega cvetja, izdelki iz pre-
pletenih vrvic, izdelava preprog na bazi voz-
lanja; proizvodnja tekstilne konfekcije;
proizvodnja igrač, klobukov, baret, vate in
tekstilno sanitetnega materiala; oblikovanje
in proizvodnja galanterije iz usnja, volne,
tekstila, lesa, plastike in papirja; trgovina
na drobno in debelo lastnih proizvodov; tr-
govina na drobno in debelo neživilskih pro-
izvodov; usnjena konfekcija in galanterija,
obutev, krzno, volna, metraža, računalniki,
bela tehnika; aparature – faksi, telefoni, av-
dio-video oprema, kovinsko in elektroteh-
nično blago, rezani in okrogli les, kurivo in
gradbeni material, keramika, steklo, svetila,
porcelan, kristal, zlato, bižuterija, barve, la-
ki, kemikalije, parfumerija in kozmetika; iz-
delki za šport, lov in kampiranje, izdelki,
oprema in potrebščine, namenjene za oseb-
no varstvo pri delu, civilno in protipožarno
varstvo ter splošno ljudsko obrambo, razen
orožja; antikvitete, repro in potrošni mate-
rial, galanterija in bazarsko blago iz duala;
trgovina na drobno in debelo živilskih pro-
izvodov, zlasti: živilski proizvodi, žitarice
in mlevski proizvodi, zelenjava, sadje in pre-
delana živila iz le-teh, alkoholne in brezal-
koholne pijače, vrtnine, čokolada in njeni
proizvodi; meso in mesni izdelki – suhome-
snati in sveži, ribe in perutnina, delikatesna
živila, konzervirana hrana, kruh, pecivo,
mleko in mlečni proizvodi; trgovina z vozi-
li, deli in priborom; trgovina in posredova-
nje v prometu z nepremičninami; komisij-
ske prodajalne in posredništvo; stojnična tr-
govina, trgovina na drobno; prodaja od vrat
do vrat, sejemska prodaja, katalogna proda-
ja, prodaja po pošti, prodaja ob posebnih
priložnostih za posebne namene; trgovina z
nepremičninami; prodaja in posredovanje
idej, lon posli, informatika; posli know how;
leasing računalniške opreme, športne opre-
me in vozil; rent-a-car; leasing rabljenih vo-
zil; turistične agencije in biroji, turistične
storitve in organiziranje ter posredovanje
potovanj, izletov, ekskurzij in drugih turi-
stičnih aranžmajev; posredovanje namesti-
tve turistov v objekte pri privatnikih in dru-
go posredovanje na področju turizma; go-
stinske usluge prehrane, samopostrežne re-

stavracije in restavracije s strežbo, restavra-
cije prehrane, kavarne, bifeji, catering, noč-
ni in zabavni lokali s programom, kampi,
gostinske usluge, prenočevanje – preno-
čišča, moteli, gostilne, planinski domovi in
ostale gostinske usluge; marketing – stori-
tve raziskave tržišča, kreiranje ekonomske
propagande in reklame; realizacija propa-
gandnih planov in druge storitve v zvezi s
temi posli; priprava in prezentiranje plaka-
tov in reklamnih panojev; komercialne sto-
ritve pri realizaciji prometa in blaga ter
opravljanje komisionarskih poslov na tem
področju; finančno-knjigovodske storitve;
inženiring s področja arhitekture; notranji
interier; organiziranje in aranžiranje sejmov,
razstav, salonov in drugih oblik prikazova-
nja gospodarskih dejavnosti; organiziranje
in vodenje tečajev tekstilnega oblikovanja.

Zunanja trgovina: izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvoz last-
nih proizvodov; uvoz surovin in repromate-
riala za lastno proizvodnjo; posredovanje v
zunanjetrgovinskem prometu; storitve razi-
skovanja in uporabe informacij v gospo-
darstvu; mednarodni sejmi in mednarodni
turizem; zastopanje tujih partnerjev in kon-
signacija v okviru svoje dejavnosti.

Rg-17445

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14036 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa EUROCONTACT, podjet-
je za zastopanje, komercialno posredova-
nje, proizvodnjo, trgovino na debelo in
drobno, konsignacijsko prodajo ter izvoz
in uvoz, d.o.o., Kamniška 20, Ljubljana,
pod vložno št. 1/06240/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5347181
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čermelj Vladislav, razrešen 27. 8.
1994; direktor Vrhovec Borut, imenovan 27.
8. 1994, Ljubljana, Kantetova 76, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-17672

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11951 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa POLANEC ELEKTRONI-
KA, podjetje za razvoj, izdelavo in pro-
dajo elektronskih naprav s področja ana-
logne in digitalne elektronike, d.o.o., Na
Livadi  8,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/02325/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5290279
Osnovni kapital: 2,725.000 SIT
Ustanovitelj: Polanec Janko, Ljubljana,

Kocenova ulica 11, vstop 21. 8. 1989, vlo-
žek 2,725.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17678

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12745 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LESKOP, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino z lesnimi, kovinski-
mi in plastičnimi proizvodi, d.o.o., Škof-
ljica, Ravenska pot 49, sedež: Ravenska
pot 49, Škofljica, pod vložno št. 1/11282/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
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ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5716071
Osnovni kapital: 2,487.340 SIT
Ustanovitelj: Ban Mihael, Škofljica, Ra-

venska pot 49, vstop 17. 1. 1991, vložek
2,487.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17680

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12937 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ALBE, podjetje za trgovi-
no, uvoz-izvoz, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 123, Ljublja-
na-Šiška, pod vložno št. 1/19639/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5716802
Osnovni kapital: 1,500.270 SIT
Ustanovitelj: Adam Pavel, Ljubljana,

Šiška, Celovška 123, vstop 27. 3. 1992, vlo-
žek 1,500.270 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18006

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00016 z dne 13. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26411/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5885639
Firma: ROLEO, proizvodnja, trgovi-

na, posredovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROLEO, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Ilc-Fornezza Eva, Ljub-

ljana, Poljanski nasip 12, vstop 7. 12. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Ilc-Fornezza Eva, imenovana 7. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Fornezza Leonardo, imenovan 7. 12.
1994, Tiorre D’Isola, Pavi, Via Ticino 2,
Italija.

Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 3110 Proizvodnja elektromo-
torjev, generatorjev in transformatorjev;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 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; 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; 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki.

Rg-20665

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11501 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VIREX, servis za video teh-
niko,  elektrotehnične  stroje  in  rezilno
orodje, d.o.o., Šišenska 4, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07259/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in firme s temile podatki:

Matična št.: 5376696
Firma: VIREX, servis za video tehni-

ko, elektrotehnične stroje in rezilno orod-
je, d.o.o., Šišenska 4, Ljubljana

Osnovni kapital: 1,644.160 SIT
Ustanovitelja: Urbančič Janez in Urban-

čič Jana, oba Ljubljana, Šišenska cesta 4,
vstopila 22. 5. 1990, vložila po 822.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20673

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11591 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ZUTON TRADE, zunanja
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Celovška 201,
sedež: Celovška 201, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/24516/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5824052
Firma: ZUTON TRADE, zunanja trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Levstikova 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žulič Anton, Kostanjevi-

ca na Krki, Grajska c. 10, vstop 8. 6. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žulič Andreja, Ljubljana, Kvedrova
cesta 1, vstop 8. 6. 1993, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20684

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11689 z dne 31. 5. 1995 pri

subjektu vpisa ABSTEL, servis in vzdrže-
vanje računalniške opreme in elektroin-
stalacij, d.o.o., Tovarniška 3, sedež: To-
varniška  3,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18961/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5788315
Firma: ABSTEL INŽENIRING, servis

in vzdrževanje računalniške opreme in
elektroinstalacij,  d.o.o.,  Tovarniška  3,
Ljubljana

Skrajšana  firma:  ABSTEL  INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Švagelj Aleš, Ljubljana, Ul.

Pohorskega bataljona 8, vstop 31. 3. 1993,
vložek 1,522.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20771

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07671 z dne 25. 7. 1995 pri
subjektu vpisa FAYOL, podjetje za posre-
dovanje in zastopanje, d.o.o., Vojkova 73,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18257/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5701180
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Tumbovski Kiro, Ljublja-

na, Vojkova 73, vstop 7 .4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 602 Drug kopenski promet; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 603 Cevovodni trans-
port, 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-20808

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09247 z dne 31. 7. 1995 pri
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subjektu vpisa INSTALING, gradbeni in-
ženiring, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o., Ru-
darska 1c, Trbovlje, sedež: Rudarska 1c,
Trbovlje, pod vložno št. 1/18812/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5643694
Osnovni kapital: 1,697.000 SIT
Ustanovitelj: Eberlinc Iztok, Trbovlje,

Rudarska 1c, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,697.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20853

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13241 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PHILA, filatelija Ljublja-
na, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 10, pod
vložno št. 1/02685/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5320305
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhelj Mirjan, Ljubljana,

Župančičeva ulica 4, vstop 9. 10. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kuhelj Margareta, izstop 7. 8. 1994;
Purkart Kristina, izstop 7. 8. 1994.

Rg-20864

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13279 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GOSENCA STYLE, trgo-
vina na debelo in drobno, d.o.o., Dobro-
va, Hruševo 102, sedež: Hruševo 102, Do-
brova, pod vložno št. 1/13588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5539048
Osnovni kapital: 1,658.719 SIT
Ustanovitelja: Gosenca Francka in Go-

senca Janez, oba Dobrova, Hruševo 102,
vstopila 13. 9. 1991, vložila po 829.359,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20870

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13877, z dne 18. 7. 1995 pri
subjektu vpisa SETRING, podjetje za ser-
vis, trgovino, instalacije in gradbeništvo,
d.o.o., Medvode, Zbilje 56, Medvode, pod
vložno št. 1/18780/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo usta-
noviteljev ter osnovnega kapitala s temile
podatki:

Matična št.: 5727375
Osnovni kapital: 1,508.620 SIT
Ustanovitelji: Žavbi Marija, Medvode,

Zbilje 56, vstop 16. 3. 1992, vložek 553.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žavbi Ed-
vard, Medvode, Zbilje 56, vstop 16. 3. 1992,
vložek 201.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Žavbi Iztok, Medvode, Zbilje 56, vs-
top 16. 3. 1992, vložek 688.620 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Grabec Borut, izstop
17. 8. 1994; Žavbi Beti, Medvode, Zbilje
56, vstop 17. 8. 1994, vložek 65.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20894

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17660 z dne 18. 7. 1995 pri

subjektu vpisa BIOLES, podjetje za pro-
izvodnjo in promet z lesenimi proizvodi,
d.o.o., Valburga 82, Smlednik, pod vložno
št. 1/12076/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486432
Osnovni kapital: 1,806.000 SIT
Ustanovitelj: Jeraj Milan, Smlednik, Val-

burga 82, vstop 12. 3. 1991, vložek
1,806.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa.

Rg-20916

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00883 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  GAFI,  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 33, sedež: Letališka
33, Ljubljana, pod vložno št. 1/20199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5683084
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Džuzdanovič Gafar, Bijeli-

na, Petra Kočića 147, vstop 14. 10. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kovač Dragana, imenovana 22. 2.
1995, Ljubljana, Lepodvorska 1, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 172 Tkanje
tekstilij; 174 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih
tekstilij; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov; 192 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 745 Dejavnost agencij za zaposlo-
vanje in posredovanje delovne sile; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-20967

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03716 z dne 21. 7. 1995 pod
št. vložka 1/26599/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909627
Firma: NASMEH PAJNIČ & SMOLE,

družba za šport in rekreacijo, d.n.o., Men-
geš, Muljava 11

Skrajšana firma: NASMEH PAJNIČ &
SMOLE, d.n.o., Mengeš

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Mengeš, Muljava 11
Ustanovitelja: Smole Janez, Mengeš,

Muljava 3, vstop 20. 6. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Pajnič
Tomaž, Mengeš, Muljava 11, vstop 20. 6.
1995, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smole Janez, imenovan 20. 6. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Pajnič
Tomaž, imenovan 20. 6. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
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ga zaključna gradbena dela; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 9271 Prire-
janje iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-21009

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06014 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SCHOLLMAYER & CO.,
Podjetje za marketing, izvajalski inženi-
ring,  proizvodnjo  in  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina c. VII/35, sedež:
Rožna dolina cesta VII/35, Ljubljana, pod
vložno št. 1/11796/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, ustano-
viteljev, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, preoblikovanje družbe iz
d.o.o. v d.n.o. in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5840805
Firma: TOM-MAN, d.n.o., podjetje za

marketing,  izvajalski  inženiring,  pro-
izvodnjo in trgovino, Ljubljana, Rožna
dolina, Cesta VII/35

Skrajšana  firma:  TOM-MAN,  d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Tomažin Marjetica, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 30, vstop 15. 12. 1990,
vložek 1.400 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Tomažin Anja, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 30, vstop 15. 12. 1990,
vložek 300 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Tomažin Nina, Ljub-
ljana, Lipičeva 2, vstop 15. 12. 1990, vlo-
žek 300 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Schollmayer Petra, iz-
stop 5. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Schollmayer Petra, razrešena 5. 5.
1994; zastopnica Tomažin Nina, razrešena
5. 5. 1994 in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21015

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06120 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GOLE DS, trgovina, stori-
tve, vzdrževanje prostorov, d.o.o., Kam-
nik,  Zikova  5,  Kamnik,  pod  vložno  št.
1/21002/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti, zastopnika in spremembo firme
s temile podatki:

Matična št.: 5824346
Firma: ELOG, trgovina, storitve, vzdr-

ževanje prostorov, d.o.o., Kamnik, Ziko-
va 5

Skrajšana firma: ELOG, d.o.o., Kam-
nik

Osnovni kapital: 2,525.005,70 SIT
Ustanoviteljica: Gole Stana, Kamnik, Zi-

kova 5, vstop 27. 10. 1993, vložek
2,525.005,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Gole Božidar, imenovan 9. 5. 1994,
Kamnik, Zikova 5 zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 15. 6. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 177 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
izdelkov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 182 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
454 Zaključna gradbena dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 501 Trgo-
vina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, pri-
borom; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 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, skla-
diščenje; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 652 Drugo finančno
posredništvo; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
926 Športna dejavnost; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 930 Druge storitvene dejav-
nosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov.

Rg-21016

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06121 z dne 15. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO-BUM, podjetje za
trgovino z vozili, deli, priborom, živilski-
mi in neživilskimi proizvodi, popravila in
vzdrževanje..., d.o.o., Šalka vas 4, Kočev-
je, sedež: Šalka vas 4, Kočevje, pod vložno
št. 1/05448/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala in ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5350697
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Simeunovič Predrag, Ko-

čevje, Trata I/4, vstop 5. 3. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lavrič Roman, izstop 15. 12. 1994.

Rg-21048

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07786 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HIRSCH, gradbeno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Vrhovci c. XII/11,
Ljubljana, sedež: Vrhovci c. XII/11, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/15788/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5571715
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hirsch Aleksander, vstop

27. 11. 1991 in Nišori Adem, vstop 14. 12.
1992, oba Ljubljana, Vrhovci c. XII/11, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-21062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08061 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JERMAN A&S, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Radomlje,
Prešernova 24, sedež: Prešernova 24, Ra-
domlje, pod vložno št. 1/17466/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5740100
Osnovni kapital: 2,837.000 SIT
Ustanovitelja: Jerman Andrej in Jerman

Sonja, oba Radomlje, Prešernova 24, vsto-
pila 23. 3. 1992, vložila po 1,418.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-21082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08141 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TERRA MEDIUM, podjet-
je za trgovino, proizvodnjo in zastopanje,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5689244
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Jagarinec Marija, Ljublja-

na, Zaloška cesta 98, vstop 2. 4. 1992, vlo-
žek 762.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Jagarinec Vladimir, Celje, Maistrova ul.
24a, vstop 2. 4. 1992, vložek 762.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z: organiziranje po-
rok; izvajanje vseh gradbenih del; slikople-
skarstvo in obnova fresk ter restavriranje;
rent-a-car.

Rg-21097

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09260 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa CHARMING BAUNTRY,
podjetje za trgovino, storitve in proizvod-
njo, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 1,
Pasaža Maxi Market, sedež: Trg republi-
ke 1, Pasaža Maxi Market, Ljubljana, pod
vložno št. 1/21691/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5810108
Osnovni kapital: 1,729.591,70 SIT
Ustanovitelji: Knez Milenka, Ljubljana,

Trebinjska 14, vstop 15. 2. 1993, vložek
1,697.791,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Knez Alja, Ljubljana, Trebinjska 14,
vstop 15. 2. 1993, vložek 21.780 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Pogačnik Marija,
Ljubljana, Malči Beličeve 81, vstop 18. 11.
1993, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-21138

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18643 z dne 21. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  NORD  CONSULTING,
d.o.o.,  Ljubljana,  Kosova  7,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/04373/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5341167
Sedež: Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cerovac Željko, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 22, vstop 26. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo

za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-21150

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02517 z dne 21. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26438/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5903076
Firma: HRAST ŽNIDARŠIČ, k.d., tr-

govina, proizvodnja, gostinstvo in stori-
tve, Ambrus

Skrajšana firma: HRAST ŽNIDARŠIČ,
k.d., Ambrus

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Zagradec, Brezovi dol 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Žnidaršič Jože, Zagradec,

Brezovi dol 18, vstop 3. 5. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Žnidaršič Franci, Zagradec,
Ambrus 65, vstop 3. 5. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žnidaršič Jože, imenovan 3. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 6. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže, 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 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.; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4511 Ru-
šenje 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; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo

z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 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; 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; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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-
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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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 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.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kutlurne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-21207

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03875 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ROMAN, podjetje za trgo-
vinsko  in  gostinsko  dejavnost,  d.o.o.,
Ljubljana, Kamniška 9, Ljubljana, pod
vložno št. 1/07833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5397693
Osnovni kapital: 4,516.308,20 SIT
Ustanovitelja: Smrkolj Roman, vstop 28.

6. 1990 in Smrkolj Antonija, vstop 28. 3.
1990, oba Dol pri Ljubljani, Zaboršt 22,
vložila po 2,258.154,10 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in ze-
lenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvod-
nja parfumov in toaletnih sredstev; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-

prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 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;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbe-
na dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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,
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mehkužci; 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; 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; 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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;

7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7160 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251
Dejavnost knjižnic in arhivov; 9252 Dejav-
nost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vr-
tov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, koz-
metičnih in pedikerskih salonov; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-21212

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03904 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  P.A.  METAL,  kovinska
proizvodnja in inženiring, d.o.o., Podlim-
barskega pot 5, Kamnik, sedež: Podlim-
barskega pot 5, Kamnik, pod vložno št.
1/23168/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanovitelja in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 57703946
Firma: P.A. METAL, KAIBA & Co.,

kovinska proizvodnja in inženiring, d.n.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: P.A. METAL, KAIBA
& Co., d.n.o., Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kaiba Pavel, vstop 15. 4.
1993 in Kaiba Alenka, vstop 26. 3. 1994,
oba Kamnik, Podlimbarskega 5, vložila po
74.069 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kaiba Rudolf, razrešen 30. 1. 1995.

Rg-21216

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/03917 z dne 7. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SING, podjetje za informacijski in-
ženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,  Kardeljeva
ploščad  24,  sedež:  Kardeljeva ploščad
24,  Ljubljana,  pod  vložno  št. 1/08520/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5407834
Osnovni kapital: 2,612.173,55 SIT
Ustanovitelji: Juranovič Valentin, Ljub-

ljana, Linhartova 68; Simčič Aleš, Ljublja-
na, Malgajeva 12 in Tomič Zoran, Ljublja-
na, Štihova 20, vsi vstopili 13. 9. 1990, vlo-
žili po 870.724,51 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-21278

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08060 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GRE.Š, podjetje za prevo-
ze in posredništvo, d.o.o., Domžale, Simo-
na Jenka 9, sedež: Simona Jenka 9, Dom-
žale, pod vložno št. 1/18192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5636175
Osnovni kapital: 1,768.000 SIT
Ustanovitelj: Šme Emil, Domžale, Simo-

na Jenka 9, vstop 10. 4. 1992, vložek
1,768.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21181

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08104 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MINOX, proizvodnja, pro-
daja, posredovanje, uvoz-izvoz, zastopa-
nje tujih firm, d.o.o., Križ 9, Komenda,
pod vložno št. 1/07009/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5377820
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelja: Pibernik Mira in Pibernik

Janez, Komenda, Križ 9, vstopila 3. 5. 1990,
vložila po 783.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-21285

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09187 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IVIS, d.o.o., Trzin-podjetje
za izobraževanje, vzdrževanje, turizem in
trgovino, sedež: Ul. pod gozdom 42, Tr-
zin, Mengeš, pod vložno št. 1/16635/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo družbenika in osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5596149
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Stadler Irena, Mengeš, Uli-

ca pod gozdom 40, Trzin, vstop 10. 2. 1992,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Stadler Vojko-Marko, Mengeš, Ulica
pod gozdom 40, Trzin, vstop 24. 5. 1994,
vložek 747.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21293

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09236 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEKSIT, grafika, trgovi-
na, storitve, gradbeništvo, d.o.o., Ljub-
ljana, Verdnikova 15, Črnuče, pod vložno
št. 1/15720/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, ustanoviteljev,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, preoblikovanje družbe iz d.o.o. v k.d.
in spremembo osnovnega kapitala s temile
podatki:
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Matična št.: 5574170
Firma: TEKSIT HABIČ, grafika, trgo-

vina, storitve, gradbeništvo, k.d., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: TEKSIT HABIČ, k.d.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 143.000 SIT
Ustanovitelja: Habič Biserka, Ljubljana,

Gogalova 3, vstop 23. 1. 1992, vložek
133.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Dremelj Srečko, Ljublja-
na, Gogalova 3, vstop 20. 5. 1994, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21296

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09252 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PIPC, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Lukovica, Koreno 5,
Lukovica, pod vložno št. 1/16791/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo dejavnosti ter osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5619165
Osnovni kapital: 1,545.705 SIT
Ustanovitelja: Pirnat Vinko in Pirnat Pa-

vla, oba Lukovica, Koreno 5, vstopila 30. 3.
1992, vložila po 772.852,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prevozi nevarnih snovi; predelava
in uničevanje odpadkov in posebnih odpad-
kov; inženiring s področja kemije, agrono-
mije, ekologije in urejanje krajine; pro-
izvodnja naravnih učinkovin in pomožnih
zdravil; proizvodnja farmacevtskih in fito-
farmacevtskih izdelkov; storitve obdelave
podatkov; komercialni posli; svetovanje s
področja kemije, agronomije, ekologije in
urejanja krajine ter servisne storitve s teh
področij; trgovina s fitofarmacevtskimi
sredstvi; proizvodnja in polnjenje alkohol-
nih in brezalkoholnih pijač.

Rg-21307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02228 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Eli Lilly (Suisse) S.A., Po-
družnica v Ljubljani, Parmova 53, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/25954/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča imenovanje pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5878730
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Majetič Dragan, imenovan 17. 4.
1995, Ljubljana, Dergomaška 39.

Rg-21319

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02929 z dne 7. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26390/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5903742
Firma: YACHT ENGINEERING SO-

LOMUN, izdelava interierjev in plovil,
k.d., Ljubljana, Šmartinska 130

Skrajšana firma: YACHT ENGINEER-
ING SOLOMUN, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 130
Osnovni kapital: 1.000 SIT

Ustanovitelja: Solomun Miloš, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
Solomun Barbara, vložek 1.000 SIT, oba
Grosuplje, Hrastje 1, vstopila 31. 5. 1995,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Solomun Miloš, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 361 Proizvodnja pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 366 Druge pre-
delovalne dejavnosti, d.n.; 371 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 511 Posredništvo; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
553 Gostinske storitve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 611 Pomorski promet; 621 Zračni
promet na rednih linijah; 622 Izredni zračni
promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 73101 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 742 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 743 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda.

Rg-21321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03117 z dne 12. 6. 1995 pod
št. vložka 1/26404/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908531
Firma: Ruparčič in drug, poslovno sve-

tovanje, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  Ruparčič  in  drug,

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

odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob sotočju 12

Ustanovitelja: Ruparčič Miroslav in Ru-
parčič Marija-Ana, oba Ljubljana, Ob so-
točju 12, vstopila 31. 5. 1995, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ruparčič Miroslav, imenovan 31. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 2215
Drugo založništvo; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6521
Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Rg-21322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/03264 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BOMA – TRADE, inženi-
ring, d.o.o., Izletniška 5, Ljubljana, PO-
SLOVNA ENOTA ČRNOMELJ, Kajuho-
va 2, Črnomelj, sedež: Kajuhova 2, Črno-
melj, pod vložno št. 1/14901/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553695
Dejavnost, vpisana dne 6. 6. 1995: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2751 Litje
železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo 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; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
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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;
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; 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
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize.

Rg-21385

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03239 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTORKLJA, trgovina in
storitve, d.o.o., Taborska 8, Domžale, se-
dež: Taborska 8, Domžale, pod vložno št.
1/12422/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in skrajšane fir-
me, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, de-
ležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5495261
Firma: ŠTORKLJA, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  ŠTORKLJA,  d.o.o.,

Domžale
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Lenič Zdenka, Domža-

le, Taborska 8, vstop 1. 2. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenič Iztok, izstop 18. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lenič Iztok, razrešen 18. 4. 1994;
direktorica Lenič Zdenka, imenovana 18. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21394

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08852 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BILCON, podjetje za knji-
govodske storitve, d.o.o., Ljubljana, La-
kotence 20, sedež: Lakotence 20, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09494/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala, skrajšane firme in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435340
Skrajšana firma: BILCON, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Magister Marko, Ljublja-

na, Martina Krpana 6, vstop 14. 11. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe je: knjigovodske stori-
tve; finančne, tehnične in poslovne storitve;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; posredovanje, zastopanje in komi-
sijski posli v prometu blaga, storitev in ne-
premičnin; komercialni posli pri uresniče-
vanju funkcije prometa blaga, storitev in
nepremičnin; druge neomenjene poslovne
storitve; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo; trgovina z neživilskimi proizvo-
di na drobno; trgovina z živilskimi proizvo-
di na debelo; trgovina z živilskimi proizvo-
di na drobno; obdelava podatkov; pridobi-
vanje in oddajanje v najem: osnovnih sred-
stev, opreme in motornih vozil (leasing
posli, rent-a-car ipd.); gostinske storitve na-
stanitve; gostinske storitve prehrane; druge
gostinske storitve; turistično posredovanje;
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
uvoz in izvoz neživilskih izdelkov; storitve
v zunanjetrgovinskem prometu; posredova-
nje v zunanjetrgovinskem prometu blaga in
opreme; prodaja iz konsignacijskih skladišč;
zastopanje tujih podjetij.

Rg-21396

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08941 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu vpisa DIAPROMET, trgovina na
debelo in drobno, Ljubljana, d.o.o., Go-
stičeva  45,  Radomlje,  pod  vložno  št.
1/03159/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
sedeža in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5462444
Sedež: Ljubljana, Gregorinova 10
Osnovni kapital: 1,918.640 SIT
Ustanovitelj: Marolt Darko, Ljubljana,

Dolenjska cesta 105a, vstop 22. 10. 1989,
vložek 1,918.640 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 266 Proizvodnja izdelkov iz betona,
cementa, mavca; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna grad-
bena dela; 501 Trgovina z motornimi vozili;
511 Posredništvo; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 741 Pravne, računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje; raziskovanje trga in javnega
mnenja.

Rg-21407

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10022 z dne 20. 6. 1995 pri

subjektu vpisa BOMI, proizvodnja, trgo-
vina, gostinstvo, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Kavčičeva 40, sedež: Kavčičeva 40,
Ljubljana, pod vložno št. 1/0512/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5817200
Osnovni kapital: 1,574.200 SIT
Ustanoviteljica: Mišvelj Bojana, Ljublja-

na, Kavčičeva 40, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,574.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Zevnik Drago, imenovan 23. 5.
1994, Ljubljana, Trnovski pristan 6a, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-21417

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11930 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa K-LESNA, lesna proizvod-
nja, d.o.o., Ljubljana, Ulica 15. maja 18,
Ljubljana-Šentvid,   pod   vložno   št.
1/13817/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5536707
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Dejavnost, vpisana, dne 16. 6. 1995: 243

Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 361
Proizvodnja pohištva; 454 Zaključna grad-
bena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 517 Druga trgovina na debelo; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-21425

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/12828 z dne 16. 8. 1995 pri
subjektu vpisa STILTEKS, d.o.o., Družba
za prodajo in proizvodnjo tekstilnih iz-
delkov, Jeranova 5, Ljubljana, sedež: Je-
ranova  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5286298
Firma: STILTEKS, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 7,301.000 SIT
Ustanovitelja: Anžlovar-Skitek Tatjana,

vstop 28. 4. 1989 in Skitek Peter, vstop
7. 10. 1991, oba Ljubljana, Cesta na brdo
40b, vložila po 3,650.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Anžlovar-Skitek Tatjana, imeno-
vana 20. 6. 1994, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-21450

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 95/04237 z dne 17. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa WESTINGHAUS ELECTRIC SA
Slovenska  podružnica,  Trg  republike  3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/26536/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5909082
Firma: WESTINGHOUSE ELECTRIC

SA Podružnica Slovenija.

Rg-21627

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02835 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa EK-MARKET, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Vi-
dovdanska 9, sedež: Vidovdanska 9, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/19611/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5652260
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ermenc Zlata in Ermenc

Tomaž, oba Ljubljana, Trnovska 10, vstopi-
la 28. 7. 1992, vložila po 375.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Košir Ana in Ko-
šir Janez, oba Ljubljana, Trnovski pristan 6,
vstopila 28. 7. 1992, vložila po 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-21632

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02884 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa CCE, podjetje za svetova-
nje in inženiring, Kvedrova 7, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Kvedrova 7, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04610/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5320674
Osnovni kapital: 4,380.290 SIT
Ustanovitelji: Jovanovič Goran, Nova

Gorica, Pod Grčno 46; Kopač Aleš, Ljublja-
na, Brilejeva 21; Železnik Miran, Ljubljana,
Rusjanov trg 6 in Štrubelj Jože, Kresnice,
Kresniški vrh 3, vsi vstopili 15. 1. 1990,
vložili po 1,095.073 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Železnik Miran, razrešen 1. 4. 1994
in imenovan za prokurista; zastopnik Kopač
Aleš, razrešen 1. 4. 1994 in imenovan za
prokurista; zastopnik Štrubelj Jože, razre-
šen 1. 4. 1994 in imenovan za prokurista.

Rg-21633

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/02891 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KRISMA, marmor, kami-
ni, keramika, kristal, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 106, Ljubljana, pod vložno št.
1/02923/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5302609
Firma: KRISMA, družba za promet z

graniti, kamini, keramiko, kristalom, na-
ravnim in umetnim kamnom ter izdelki iz
njih, d.o.o.

Skrajšana firma: KRISMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,843.455,80 SIT
Ustanovitelja: Šubic Branko in Šubic Po-

lonca, oba Gorenja vas, Srednje brdo 21,
vstopila 11. 11. 1989, vložila po 921.727,90
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2670 Obdelava naravnega kamna;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-

govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 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;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-21638

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04476 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TAPRO, d.o.o., trgovina na
debelo in drobno, zunanja trgovina, Ljub-
ljana, Celovška c. 280, sedež: Celovška
280, Ljubljana, pod vložno št. 1/03020/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5302749
Osnovni kapital: 2,294.000 SIT
Ustanovitelji: Kolenc Ludvik, Ljubljana

Šmartno, Grško 16, vstop 20. 11. 1989, vlo-
žek 688.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Judež Janez, Ljubljana, Vojkova 91, vs-
top 12. 12. 1990, vložek 688.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Žugelj Rajko, Ljub-
ljana, Majde Vrhovnikove 16, vstop 20. 11.
1989, vložek 458.800 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zidar Anton, Ljubljana Šmart-
no, Grško 16, vstop 27. 7. 1992, vložek
114.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Marija, Brezovica, Mirna pot 2,
Dragomer, vstop 27. 7. 1992, vložek
114.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupančič Natalija, Ljubljana, Rjava cesta
27, vstop 27. 7. 1992, vložek 114.700 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marucelj Bran-
ko, Ljubljana, Brilejeva 2, vstop 27. 7. 1992,
vložek 57.350 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zevnik Milena, Videm Dobrepolje,
Podgorica 15, vstop 27. 7. 1992, vložek
57.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21643

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04493 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PANMIX, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Spodnje Pirniče,
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Spodnje Pirniče 1b, Medvode, pod vložno
št. 1/22604/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767776
Osnovni kapital: 2,220.177,60 SIT
Ustanovitelji: Panex, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana Šmartno,
Cesta vstaje 5, vstop 31. 3. 1993, vložek
814.124,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rakuša Dušan, Medvode, Spodnje Pirni-
če 1b, vstop 31. 3. 1993, vložek 740.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cedilnik
Rudi, Ljubljana Šmartno, Cesta vstaje 5,
vstop 29. 11. 1990, vložek 333.026,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cuder Vojko,
Ljubljana, V Murglah 163, vstop 29. 11.
1990, vložek 333.026,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peci-
va in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja
testenin; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5133 Trgo-
vina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-21666

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07174 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BAMATEX, proizvodnja,
storitve, trgovina, d.o.o., Mengeš, Linhar-
tova  cesta  11,  Mengeš,  pod  vložno  št.
1/21765/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanovitelja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5731399
Osnovni kapital: 1,860.000 SIT
Ustanovitelja: Virag Nika Barbara, Men-

geš, Linhartova 11, vstop 5. 3. 1993, vložek
911.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Makelja Tomislav, Mengeš, Linhartova 11,
vstop 5. 5. 1994, vložek 948.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-21671

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07922 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ŽLINLES, podjetje za iz-
delavo suhe robe, trgovino, storitve ex-
port-import, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva
51a, Ljubljana, pod vložno št. 1/20596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanovitelja, preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5717540
Firma: ŽLINLES, Žlindra & Co., pod-

jetje za izdelavo suhe robe, trgovino, sto-
ritve  export-import,  d.n.o.,  Ljubljana,
Linhartova 62a

Skrajšana firma: ŽLINLES, Žlindra &
Co., d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 62a
Ustanovitelja: Žlindra Jože, vstop 16. 12.

1992 in Žlindra Martina, vstop 23. 5. 1994,
oba Ribnica, Vinica 17, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žlindra Martina, imenovana 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21677

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08004 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TWIN TRADE, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Dragočajna 30, Smlednik, pod vložno št.
1/23481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5769299
Osnovni kapital: 2,175.200 SIT
Ustanovitelj: Rozman Robert, Smlednik,

Dragočajna 30, vstop 3. 6. 1993, vložek
2,175.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-21681

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08037 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GMG LESING, trgovina in
inženiring,  d.o.o.,  Grosuplje,  Kajuhov
dvor 7, sedež: Kajuhov dvor 7, Grosuplje,
pod vložno št. 1/12434/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5495334
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Marija, Grosuplje,

Kajuhov dvor 7, vstop 9. 4. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ćurćija Željko, Ljubljana, Rusjanov trg 4,
vstop 9. 4. 1991, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-21683

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08044 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KLADNIK, podjetje za par-
ketarstvo in trgovino, d.o.o., Radomlje,
Gostičeva 36, Nožice, sedež: Gostičeva 36,
Nožice,   Radomlje,   pod   vložno   št.
1/10347/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5810035
Osnovni kapital: 1,634.000 SIT
Ustanovitelj: Kladnik Pavle, Radomlje,

Gostičeva 36, Nožice, vstop 16. 12. 1990,
vložek 1,634.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-21689

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08117 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  CARAMBOLA,  d.o.o.,
Ljubljana, Brodarjev trg 15, trgovina na
debelo in malo, izvoz-uvoz, zastopanje tu-
jih firm, posredovanje v zunanjetrgovin-
skem prometu, sedež: Brodarjev trg 15,
Ljubljana, pod vložno št. 1/14668/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5552095
Osnovni kapital: 1,881.600 SIT
Ustanovitelj: Radojević Dobrivoje, Ljub-

ljana, Brodarjev trg 15, vstop 11. 11. 1991,
vložek 1,881.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Radojević Dobrivoje, razrešen 23. 5.
1994 in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torice, direktorica Radojević Ružica, ime-
novana 23. 5. 1994, Ljubljana, Brodarjev
trg 15, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21696

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09068 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VINO BAKHOS, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Gabrščkova  20,  sedež:  Gabrščkova  20,
Ljubljana, pod vložno št. 1/12079/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapita-
la, uskladitev dejavnosti, zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5507774
Firma: DvR, podjetje za storitve in tr-

govino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DvR, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Skubic Tomaž, izstop

22. 12. 1994; Dominco Uroš, Ljubljana, Ga-
brščkova 20, vstop 12. 3. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skubic Tomaž, razrešen 22. 12. 1994;
zastopnik Dominco Uroš, razrešen 22. 12.
1994 in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1995: 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 177
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelov;
181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov; 192
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 193 Proizvodnja
obutve; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 251 Proizvod-
nja izdelkov iz gume; 252 Proizvodnja iz-
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delkov iz plastičnih mas; 287 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov; 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; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 652 Drugo finančno posredniš-
tvo; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
744 Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-21704

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/09142 z dne 31. 3. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  PAMEX  1,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Cojzova cesta 8, sedež:
Cojzova  cesta  8,  Ljubljana,  pod vložno
št. 1/22723/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapita-
la in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5776414
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pal Tončka, Škofljica,

Pijava Gorica 47, vstop 6. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pal Peter, imenovan 12. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-21707

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09146 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa APPLE, podjetje za trgovi-
no,  turizem,  gostinstvo,  uvoz  in  izvoz,
d.o.o., Stara cerkev, Stara cerkev 34, Sta-
ra cerkev, pod vložno št. 1/13086/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5519705
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Železnjak Dušan, Kočevje,
Trata V/2, vstop 27. 8. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednji-
mi dejavnostmi: popravilo in izdelava obla-
čil in drugih tekstilnih izdelkov po meri in
po posebnem naročilu; proizvodnja tkanin,
tekstilne konfekcije, tekstilne galanterije,
gospodinjskega perila, težke konfekcije, us-
njene in krznene konfekcije; dejavnost iger
na srečo na igralnih avtomatih; dejavnost
mehaničnih, elektronskih in računalniških
aparatov za zabavo občanov, ki ne sodijo v
dejavnost iger na srečo.

Dejavnost družbe je: trgovina z živilski-
mi in neživilskimi izdelki na drobno in de-
belo; gostinske storitve; organiziranje in po-
sredovanje pri organiziranju potovanj, izle-
tov, ekskurzij, drugih turističnih aranžma-
jev v državi; storitve raklame in ekonomske
propagande, knjigovodska obdelava podat-
kov; industrijsko oblikovanje; prevoz pot-
nikov in blaga v notranjem cestnem prome-
tu; izvajanje vseh vrst zaključnih in instala-
cijskih del v gradbeništvu; posredovanje v
prometu blaga in storitev s področja prome-
ta poslovanja družbe; pakiranje vseh vrst
prehrambenih izdelkov; dejavnost iger na
srečo na igralnih avtomatih; dejavnost me-
haničnih, elektronskih in računalniških apa-
ratov za zabavo občanov, ki ne sodijo v
dejavnost iger na srečo; proizvodnja tkanin,
tekstilne konfekcije, tekstilnih izdelkov, tek-
stilne galanterije, gospodinjskega perila, tež-
ke konfekcije, usnjene in krznene konfekci-
je; popravilo in izdelava oblačil in drugih
tekstilnih izdelkov po meri in posebnem na-
ročilu.

Rg-21710

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09151 z dne 9. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INFIN, finančni marketing,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/11845/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5475457
Osnovni kapital: 1,765.000 SIT
Ustanovitelji: Lucu Aleksander, Ljublja-

na, Koroška ulica 2b, vstop 7. 2. 1991, vlo-
žek 617.750 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Žavbi Alenka, Ljubljana, Martina Krpa-
na 10, vstop 7. 2. 1991, vložek 617.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kernc Dušan,
Ljubljana, Peričeva 3, vstop 7. 2. 1991, vlo-
žek 529.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Naslednje dejavnosti se brišejo: zastopa-
nje tujih firm v Sloveniji in Jugoslaviji; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino; komercialni posli v prometu blaga in
storitev s tujino.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi tako, da se dejavnost glasi: revizija
letnih obračunov; izvedeništvo s področja
ekonomike, financ in knjigovodstva; davč-
no in gospodarsko svetovanje; raziskoval-
no-razvojne storitve in posredništvo v gos-
podarskih dejavnostih; organiziranje semi-
narjev ter posvetov in založniška dejavnost;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; druge neomenjene poslovne stori-

tve, razen pravnih storitev; storitve reklame
in ekonomske propagande; posredovanje v
prometu blaga in storitev; finančni inženi-
ring; finančni marketing; finančno svetova-
nje; menjalniški posli; trgovinske storitve;
zastopanje in posredovanje v vseh vrstah
gospodarskih poslov.

Rg-21717

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09232 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  CANTIIUS,  inženiring,
d.o.o.,  Grosuplje,  Sela  pri  Šmarju  18,
Grosuplje, pod vložno št. 1/08772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5421934
Osnovni kapital: 2,215.500 SIT
Ustanovitelj: Kadunc Janez, Grosuplje,

Sela pri Šmarju 18, vstop 31. 1. 1994, vlo-
žek 2,215.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21718

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09492 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AUTOVAL, trgovina in ser-
vis, d.o.o., Grosuplje, Velika Račna 30a,
sedež: Velika Račna 30a, Grosuplje, pod
vložno št. 1/03554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanovitelja, deleža in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5329396
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelja: Valentinčič Anton, vstop

9. 12. 1989 in Valentinčič Majda, vstop 26.
5. 1994, oba Grosuplje, Velika Račna 30a,
vložila po 801.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-21719

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10463 z dne 6. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MEDIANA, podjetje za sve-
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tovanje in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Pod
akacijami 8, Ljubljana, sedež: Pod akaci-
jami   8,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/14120/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. ter
spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5541468
Firma: MEDIANA – Jerićević in druž-

beniki, podjetje za svetovanje in trgovi-
no, d.n.o., Pod akacijami 8, Ljubljana

Skrajšana firma: MEDIANA – Jerićevi-
ć in družbeniki, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Jerićević Vinko, vstop 6.
8. 1991 in Tomović Vanja, vstop 19. 5.
1994, oba Ljubljana, Pod akacijami 8, vlo-
žila po 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Tomović Vanja, imenovan 19. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-21722

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11477 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa M.D. TRADE, trgovina na
debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Leni-
nov trg 3, sedež: Leninov trg 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/14380/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5347696
Firma: M.D. TRADE, trgovina na de-

belo in drobno, d.o.o., Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Preglov trg 4.

Rg-21723

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11478 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LOMA inženiring, načrto-
vanje  logističnih  in  marketinških  siste-
mov, Ljubljana, d.o.o., Rožna dolina c.
XVII/34,   Ljubljana,   pod   vložno   št.
1/03498/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5330521
Firma: LOMA consulting, d.o.o., sve-

tovanje in načrtovanje logističnih in mar-
ketinških sistemov, Ljubljana, Rožna do-
lina cesta XVII/34

Skrajšana  firma:  LOMA  consulting,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Pušenjak Franc, Ljublja-

na, Rožna dolina c. XVII/34, vstop 7. 12.
1989, vložek 970.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Eržen Franc, Logatec, Levstiko-
va 13, vstop 7. 12. 1989, vložek 270.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pipan Du-
šan, Branik, Branik 10a, vstop 7. 12. 1989,
vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21731

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11518 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TRADE MERC, trgovina
na debelo s kozmetičnimi in drugimi iz-
delki, d.o.o., Ljubljana, C. 27. aprila 13,
sedež: Cesta 27. aprila 13, Ljubljana, pod
vložno št. 1/04663/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339197
Osnovni kapital: 4,892.488,50 SIT
Ustanovitelja: Merčun Maja, Ljubljana,

Cankarjeva 4, vstop 2. 2. 1990, vložek
4,731.193,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mally Boštjan, Ljubljana, Dvoržako-
va 11, vstop 2. 2. 1990, vložek 161.295,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: opravlja-
nje agencijskih, komisijskih, posredniških
in zastopniških storitev v prometu blaga in
storitev, v prometu z nepremičninami, pri
uveljavljanju pravic industrijske lastnine in
avtorskega prava; dajanje v najem in v lea-
sing nepremičnin, motornih vozil in pred-
metov široke porabe; cenitev nepremičnin
in rabljenega blaga; obdelava podatkov na
računalniku, izdelava računalniških progra-
mov in računalniški inženiring; finančni in-
ženiring, finančno posredovanje in svetova-
nje; posredovanje finančnih naložb; storitve
reklame in ekonomske propagande.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki (v celoti) – po trgovinski
nomenklaturi; trgovsko zastopanje, posred-
ništvo in komisijski posli; proučevanje in
analiziranje tržišča ter marketing; proizvod-
nja in izvajanje inženiring poslov: pri notra-
nji opremi in pri oblikovanju (grafičnem,
design embalaže, tiskovin, propagandnega
materiala ter tehnične dokumentacije in nji-
hovi realizaciji); opravljanje ekonomskih,
organizacijskih in tehnoloških storitev –
consulting; izvajanje storitev prevajanja ter
dejavnosti zapriseženih sodnih cenilcev;
projektiranje in sorodne tehnične storitve;
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih izdel-
kov, zlasti pa blaga po carinski nomenklatu-
ri po odd. I do odd. XVIII. ter XX. in XXI.
odd. (Ur. l. SFRJ št. 82/87 in 76/89); pri
uvozu in izvozu družba posluje v svojem
imenu in za svoj račun, v svojem imenu in
za tuj račun; v tujem imenu in za tuj račun;
izvoz in uvoz blaga na osnovi dolgoročne
proizvodne kooperacije od odd. I. do XVIII.
odd. ter XX. in XXI. odd. po carinski no-
menklaturi; posli posredovanja v zunanjetr-
govinskem prometu (zastopanje in prodaja
tujega blaga s konsignacijskega skladišča in
opravljanje servisnih storitev za vzdrževa-
nje uvožene opreme in trajnih dobrin za
osebno rabo); izvajanje ostalih poslov v tu-
jini; izvajanje inženiring poslov v tujini: v
pohištveni industriji in gradbeništvu, pri no-
tranji opremi, pri oblikovanju (grafičnem,
design embalaže, tiskovin, propagandnega
materiala ter tehnične dokumentacije in nji-
hovi realizaciji); opravljanje agencijskih,
komisijskih, posredniških in zastopniških
storitev v prometu blaga in storitev, v pro-
metu z nepremičninami, pri uveljavljanju
pravic industrijske lastnine in avtorskega
prava; dajanje v najem in v leasing nepre-
mičnin, motornih vozil in predmetov široke
porabe; cenitve nepremičnin in rabljenega
blaga; obdelava podatkov na računalniku,
izdelava računalniških programov in raču-
nalniški inženiring; finančni inženiring, fi-
nančno posredovanje in svetovanje; posre-
dovanje finančnih naložb; storitve reklame
in ekonomske propagande.

Rg-21736

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11563 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ZM TRADE, podjetje za
predelavo lesa, trgovino, izvoz in uvoz,
d.o.o., Blate 12, Dolenja vas, sedež: Blate
12, Dolenja vas, pod vložno št. 1/22272/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5753228
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Zobec Milan, Zobec An-

dreja, Zobec Primož in Zobec Titina, vsi
Dolenja vas, Blate 12, vstopili 22. 3. 1993,
vložili po 400.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-21739

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11581 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SMARAGD DECOR, pod-
jetje za gradbeništvo, trgovino in gostin-
stvo,   d.o.o.,   Ljubljana,   Novo   Polje
XVIII/3, sedež: Novo Polje XVIII/3, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/23846/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5775728
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelj: Sivka Milan, Ljubljana,

Novo Polje XVIII/3, vstop 30. 6. 1993, vlo-
žek 1,555.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-21753

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16782 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa IUVENTUS, trgovsko pod-
jetje,  Ljubljana,  d.o.o.,  Kavčičeva  32,
Ljubljana, pod vložno št. 1/13650/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala, razširitev dejav-
nosti, spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5526973
Firma: IUVENTUS, trgovsko podjetje,

Ljubljana, d.o.o., Vide Janežičeve 5
Sedež: Ljubljana, Vide Janežičeve 5
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanoviteljica: Košarić Dragana, Ljub-

ljana, Vide Janežičeve 5, vstop 20. 9. 1993,
vložek 1,509.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9220 Ra-
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dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-21754

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16965 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ALFA CO. EXPORT-IM-
PORT, podjetje za uvoz-izvoz, trgovino,
zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Na peči 22, Ljubljana, pod vložno št.
1/08649/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, zastopnika in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543339
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Krušič Mihael, Ljubljana,

Na peči 22, vstop 5. 9. 1990, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sili Igor, izstop 16. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Sili Igor, razrešen 28. 12. 1994; za-
stopnica Pekolj Irena, imenovana 22. 12.
1994, Ljubljana, Pavšičeva ulica 26/a, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 221
Založništvo; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih 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, skla-
diščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti v
prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 741 Pravne, ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 746 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-21757

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17683 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ILPE, podjetje za razvoj,
proizvodnjo, prodajo in servisiranje elek-
tronskih in telekomunikacijskih aparatov
in naprav, d.o.o., Kamnik, Ul. Matije Blej-
ca 6, sedež: Ul. Matije Blejca 6, Kamnik,
pod vložno št. 1/09975/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5453020
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ilić Pero, Kamnik, Ul. Ma-

tije Blejca 8, vstop 7. 12. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 4. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 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 in opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 511 Posred-
ništvo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov.

Rg-21761

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18160 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KVANTUM, podjetje za ra-
čunalniški inženiring ter avtomatizacijo
procesov  in  meritev,  Prašnikarjeva  8,
Ljubljana-Šentvid, d.o.o., sedež: Prašni-
karjeva 8, Ljubljana-Šentvid, pod vložno
št. 1/06099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5360889

Firma: COLBYCO, inženiring in pro-
jektiranje, d.o.o., Ljubljana, Parmova 33

Skrajšana  firma:  COLBYCO,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Parmova 33
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Likar Radovan, Oluič Lju-

bomir, Soljačič Vinka, Vrhovec Matjaž in
Marčič Miran, vsi izstopili 27. 12. 1994;
Kolbas Janko, Ljubljana, Vojkova 85, vstop
27. 12. 1994, vložek 1,650.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje; di-
rektor Oluič Ljubomir, razrešen 27. 12.
1994; direktor Kolbas Janko, imenovan 27.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Likar Radovan, razrešen 27. 12.
1994; zastopnik Vrhovec Matjaž, razrešen
27. 12. 1994; zastopnik Marčič Miran, raz-
rešen 27. 12. 1994; zastopnica Soljačič Vin-
ka, razrešena 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-21773

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00670 z dne 12. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26212/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894000
Firma: CHANG HSING ENTERPRI-

SE, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: CHANG HSING EN-

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

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Jurčičeva cesta II/15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štrubelj Boštjan, Grosup-

lje, Jurčičeva cesta II/15, vstop 7. 2. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lin Shu-Ling, Tainan Hsien, NO. 42,
Chang Hsing, vstop 7. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Štrubelj Boštjan, imenovan 7. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Štrubelj Jožef, imenovan 7. 2. 1995,
Grosuplje, Jurčičeva cesta II/15; zastopnik
Lin Shu-Ling, imenovan 7. 2. 1995, zastopa
družbo v mejah poslov, ki jih opravlja kot
vodja komerciale.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995:
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, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 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 de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravai za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing);
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-21779

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01062 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MEGAMIX, d.o.o., zaseb-
no podjetje za proizvodnjo, trgovino, sto-
ritvene dejavnosti, Ljubljana, Stržarjeva
26, Ljubljana, pod vložno št. 1/18954/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, uskladitev dejav-
nosti, ustanovitelja, osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5888018
Firma: MEGAMIX, trgovina in zasto-

panje, d.o.o., Ljubljana, Sketova 1
Sedež: Ljubljana, Sketova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Štoka Mitja, izstop 20.

2. 1995; Tomplak Slava, Ljubljana, Sketova
1, vstop 20. 2. 1995, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dolničar Jana,
Ljubljana, Kmečka pot 7, vstop 20. 2. 1995,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štoka Mitja, razrešen 20. 2. 1995; direk-
torica Tomplak Slava, imenovana 20. 2.
1995; zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Dolničar Jana, imenovana 20. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev kot pomočni-
ca poslovodje.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 331
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-

daji raznovrstnih izdelkov; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgo-
vina na debelo z izdelki široke porabe; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgo-
vina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 525 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7420 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda.

Rg-21786

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01935 z dne 24. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26241/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898480
Firma:  ALTEA  TRADE,  trgovina  in

gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Hladilniška
pot 1/b

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Hladilniška pot 1/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jerman Jure, Ljubljana,

Hladilniška pot 1/b, vstop 5. 4. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rahne Sašo, Ljubljana, Pavšičeva 22, vstop
5. 4. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jerman Jure, imenovan 5. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; zastopnik Rahne
Sašo, imenovan 5. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot namestnik direktorja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 511
Posredništvo; 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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 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; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 551 Dejavnost hotelov; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 555 Storitve menz ter priprava in do-
stava hrane (catering); 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 744 Ekonomska propa-
ganda; 747 Čiščenje stavb; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 926 Športna de-
javnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Rg-22020

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03461 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IRC, podjetje za inženiring
računalniških centrov, d.o.o., Ljubljana,
Rozmanova  12,  sedež:  Rozmanova  12,
Ljubljana, pod vložno št. 1/02576/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5296994
Firma: IRC, podjetje za inženiring ra-

čunalniških centrov, d.o.o., Ljubljana, Vr-
hovčeva 2

Skrajšana firma: IRC, d.o.o., Ljublja-
na, Vrhovčeva 2

Sedež: Ljubljana, Vrhovčeva 2
Ustanovitelj: Avsec Janez, Ljubljana, Vr-

hovčeva 2, vstop 18. 10. 1989, vložek 5.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krpina Ma-
rinko, izstop 31. 10. 1992; Funduk Gojko,
izstop 31. 10. 1992; Biber Tomislav, izstop
31. 12. 1993.

Rg-22021

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03929 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BAVAL, Trgovsko podjet-
je na debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje,
Spodnja Slivnica 107, sedež: Spodnja Sliv-
nica  107,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/07288/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5384451
Osnovni kapital: 1,913.000 SIT
Ustanovitelj: Bavdek Alojz, Grosuplje,

Spodnja Slivnica 107, vstop 9. 5. 1990, vlo-
žek 1,913.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22022

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04383 z dne 31. 3. 1995 pri
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subjektu vpisa IRC, podjetje za inženiring
računalniških centrov, d.o.o., Ljubljana,
Vrhovčeva 2, sedež: Vrhovčeva 2, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/02576/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5296994
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Avsec Janez, Ljubljana,

Vrhovčeva 2, vstop 18. 10. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe (domača in zunanjetr-
govinska) se uskladi, tako da se dejavnost
družbe glasi: svetovanje pri načrtovanju in
opremljanju računalniških centrov; izvaja-
nje kompleksnega inženiringa pri opremi
računalniških centrov in naprav za avtoma-
tizacijo procesov; svetovanje in izvedba ter-
minalskih inštalacij in mrež; dobava in mon-
taža opreme za terminalske in računalniške
mreže; dobava in montaža opreme za raču-
nalniške centre; dobava in montaža naprav
za avtomatizacijo procesov; organiziranje
kooperativne dejavnosti; komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke usluge; zastopanje, posredništvo in
komisijski posli; servisiranje opreme v ra-
čunalniških centrih; storitve reklame in eko-
nomske propagande; storitve raziskovanja
tržišč, dajanja in uporabe informacij in zna-
nja v gospodarskem poslovanju; druge sto-
ritve s področja dejavnosti družbe.

Brišejo se vse doslej registrirane zuna-
njetrgovinske dejavnosti.

Rg-22023

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04613 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  VILMAR,  d.o.o.,  export,
import, Ljubljana, Dalmatinova 4, sedež:
Dalmatinova 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/08589/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, zastopnikov, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5407966
Firma: MERCO, podjetje za trgovino

in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MERCO, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Slovenska 54
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Vilfan Marko, izstop 30.

11. 1994; Dovgan Mojca, Ljubljana, Rožna
dolina c. XV/34a, vstop 20. 12. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vilfan Marko, razrešen 30. 11. 1994;
Dovgan Mojca, razrešena kot direktorica, ki
zastopa družbo z omejitvami in imenovana
dne 30. 11. 1994 za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 4. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-

va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in
maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja
in maščob; 1543 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 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.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Pro-
izvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja

gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2310 Proizvodnja koksa;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2330
Proizvodnja jedrskega goriva; 2411 Pro-
izvodnja tehničnih plinov; 2412 Proizvod-
nja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja
drugih anorganskih osnovnih kemikalij;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnov-
nih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja plastič-
nih mas v primarni obliki; 2417 Proizvod-
nja sintetičnega kavčuka v primarni obliki:
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja ne-
posnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
2613 Proizvodnja votlega stekla; 2614 Pro-
izvodnja steklenih vlaken; 2615 Proizvod-
nja in oblikovanje drugih vrst stekla ter teh-
ničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2862 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja
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železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, 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; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega 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; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-

zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3230 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih in-
strumentov in fotografske opreme; 3350
Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih
vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3511 Grad-
nja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanja kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih odstankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 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-
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pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5142 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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7120 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; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 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; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9133 Dejav-
nost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 Var-
stvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti,d.n.

Rg-22027

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/04739 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  HERMAN,  Trgovsko  in
proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  Nevlje  2,
Kamnik,  sedež:  Nevlje  2,  Kamnik,  pod
vložno št. 1/17181/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602629
Osnovni kapital: 1,875.565 SIT
Ustanovitelji: Kermavner Marija in Po-

ljanšek Katka, obe Kamnik, Matije Blejca
6, vstopili 1. 4. 1992, vložili po 625.188,33
SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Flerin Jo-
že, Kamnik, Nevlje 2, vstop 26. 4. 1994,
vložek 625.188,33 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22029

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/05612 z dne 28. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LUNIK, podjetje za mar-
keting, storitve, trgovino in proizvodnjo,
Domžale, d.o.o., Selo pri Ihanu 33, Dom-
žale, pod vložno št. 1/22424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5753813
Osnovni kapital: 1,868.000 SIT
Ustanovitelj: Lunar Janez, Domžale, Se-

lo pri Ihanu 33, vstop 22. 2. 1993, vložek
1,868.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22032

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06511 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ITN, inženiring in oprema
objektov, trgovina, nepremičnine, d.o.o.,
Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22119/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5741823
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Janez, Ljubljana,

Ižanska c. 280, vstop 19. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22033

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06515 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  RETA,  trgovina,  izvoz,
uvoz,  svetovanje,  trženje,  marketing,
d.o.o., Ribnica, Žlebič 38, Ribnica, pod
vložno št. 1/12873/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5512344
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Krže Anica in Krže Mar-

ko, oba Ribnica, Žlebič 38, vstopila 15. 4.
1991, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-22034

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06545 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IUS SOFTWARE, pravne
in poslovne informacije, d.o.o., Ljubljana
Brnčičeva 31, Ljubljana, pod vložno št.
1/03993/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5333482
Osnovni kapital: 2,115.000 SIT
Ustanovitelja: Tomažič Anton, Domža-

le, Vir, Parmova 1, vstop 27. 11. 1989, vlo-
žek 1,163.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tavčar Zlata, Ljubljana, Vojkova 48,
vstop 23. 6. 1993, vložek 951.750 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-22037

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06605 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GIDLES, d.o.o., Proizvod-
no in trgovsko podjetje, Vinice 7, Sodra-
žica, sedež: Vinice 7, Sodražica, pod vlož-
no št. 1/21152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki.

Matična št.: 5709610
Osnovni kapital: 1,764.000 SIT
Ustanovitelj: Prijatelj Egidij, Sodražica,

Vinice 7, vstop 25. 12. 1992, vložek
1,764.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22039

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06608 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa AGRO TEAM, izvoz-uvoz,
d.o.o.,  Ljubljana,  Tržaška  2,  sedež:
Tržaška  2,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15724/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5688086
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
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Ustanovitelji: Ambrožič Bojan, Kočev-
je, Ljubljanska c. 31, vstop 9. 12. 1991,
vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ambrožič Dušan, Ljubljana, Rimska
5, vstop 9. 12. 1991, vložek 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06709 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MAGA, inženiring, d.o.o.,
Gubčeva 1, Šmarca, Kamnik, sedež: Gub-
čeva 1, Šmarca, Kamnik, pod vložno št.
1/18575/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, uskladitev de-
javnosti in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5614503
Firma:  MAGA,  reklamna  agencija,

d.o.o., Gubčeva 1, Šmarca, Kamnik
Osnovni kapital: 1,795.100 SIT
Ustanoviteljica: Hrovat Mihaela, Kam-

nik, Gubčeva 1, Šmarca, vstop 20. 1. 1992,
vložek 1,795.100 SIT odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 2. 1995: 2215
Drugo založništvo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 513 Trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi pol-
izdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami, toba-
kom v specializiranih prodajalnah; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Taksi; 6023 Drug ko-
penski potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni
prevoz; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Rg-22044

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/06790 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  NOVOSTROJ,  Kovinska
predelava, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Dvor
2,  Ljubljana-Šentvid,  pod  vložno  št.
1/11189/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, uskladitev dejavnosti in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5728134
Osnovni kapital: 1,747.480 SIT
Ustanovitelj: Rihar Janez, Ljubljana-

Šentvid, Cesta v Dvor 2, vstop 19. 12. 1990,
vložek 1,747.480 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1995: 221
Založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava, 252 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas; 285 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; splošna me-
hanična dela; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 291

Proizvodnja strojev za proizvajanje in izko-
riščanje mehanske energije, razen motorjev
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-22047

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07060 z dne 19. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ALPIKA, podjetje za raču-
nalniški inženiring in informacijsko teh-
nologijo,  d.o.o.,  Kotnikova  5,  Vrhnika,
pod vložno št. 1/07938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo skraj-
šane firme, osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5401046
Skrajšana firma: ALPIKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Lovšin Marjan, Ljubljana,

Mokrška 4, vstop 18. 6. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 1. 1995: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 511 Posredništvo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 721 Svetovanje o računalniški strojni
opremi; 722 Svetovanje in oskrba s pro-
gramsko opremo; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane z bazami podat-
kov; 725 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniške
opreme; 726 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 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,
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-22049

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07122 z dne 24. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  GLOBUS  MOTORS  IN-
TERNATIONAL, zastopanje, trgovina in
servis,  d.d.,  Verovškova  72,  Ljubljana,
pod vložno št. 1/23629/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, zastopnikov in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5768799
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Adamič Tomaž, Ljublja-

na, Linhartova 19, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bahl Ankush, Ljubljana, Križna 36, vstop
20. 9. 1993, vložek 1,440.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Adamič Metka, Ljub-
ljana, Štihova ul. 15, vstop 3. 5. 1994, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Adamič Bahl Meta, Ljubljana, Križna 36,
vstop 3. 5. 1994, vložek 30.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Adamič Božena,
Ljubljana, Križna 36, vstop 3. 5. 1994, vlo-
žek 30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje; čla-
nica uprave Adamič Bahl Meta, imenovana
17. 5. 1994, zastopa družbo skupno z ostali-

mi člani uprave; zastopnik Bahl Ankush,
razrešen 17. 5. 1994 in imenovan za člana
uprave, ki zastopa družbo brez omejitev;
zastopnik Adamič Tomaž, razrešen 17. 5.
1994 in imenovan za zastopnika, ki kot pred-
sednik zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22051

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10127 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZAL-RAKIĆ, ex-
port-import, podjetje za gradbene in tr-
govske storitve, d.o.o., Ljubljana, Dimiče-
va 12, Ljubljana, pod vložno št. 1/20649/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5698545
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Univerzal Rakić, Poreč,

Nova vas b.b., vstop 7. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rakić Veselko, Poreč, Nova vas, Magri-
ni b.b., razrešen 27. 5. 1994 in imenovan za
prokurista; zastopnica Podobnik Mirjana,
Ljubljana, Dunajska 103, imenovana 27. 5.
1994, kot poslovodkinja zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-22052

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10769 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TEKOR, Proizvodnja tek-
stilne konfekcije in galanterije ter proda-
ja, d.o.o., Šalka vas 41a, Kočevje, sedež:
Šalka  vas  41a,  Kočevje,  pod  vložno  št.
1/04938/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, zastop-
nikov in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5326800
Osnovni kapital: 1,542.480 SIT
Ustanovitelja: Rakovc Silva, Kočevje,

Šalka vas 41a, vstop 25. 1. 1990, vložek
755.335,40 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rakovc Branko, Kočevje, Šalka vas 41a,
vstop 24. 5. 1994, vložek 787.144,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rakovc Silva, razrešena 24. 5. 1994
in imenovana za namestnico direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ra-
kovc Branko, imenovan 24. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-22054

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13529 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SEMENARNA izvoz-uvoz,
p.o., podjetje za proizvodnjo in promet
semen, sadik in gomoljev, Ljubljana, Do-
lenjska c. 242, Ljubljana, pod vložno št.
1/00030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5005574
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1995: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
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sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01132 Pridelovanje drugega sadja in
začimb; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0201 Gozdarstvo; 1533 Druga predela-
va in konzerviranje sadja in vrtnin; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domaže
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih 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; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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; 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;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskih orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5231 Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 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; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško 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; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-22055

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13579 z dne 28. 3. 1995 pod
št. vložka 1/26160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev gospodarske-
ga interesnega združenja s temile podatki:

Matična št.: 5860598
Firma:  Združenje  avtomobilskih  za-

stopnikov in proizvajalcev, GIZ
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: Ljubljana, Glonarjeva 8
Ustanovitelji: AC Mobil, d.o.o., Ljublja-

na, Tavčarjeva 7; AC Intercar, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 123; AVTOIMPEX, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 150; CLASS, d.d.,
Ljubljana, Vodovodna 93; Avtotehna VIS,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 228; AM Co-
smos, d.o.o., Ljubljana, Celovška 182; Chry-
sler Jeep Import, uvoz-izvoz, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 21; Industrijaimport, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 8; Trgovsko podjetje
DKS, d.o.o., Maribor, Strossmayerjeva 30;
Nissan Adria, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
54; Hyundai Autotrade, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 22; Tehnounion Avto, d.o.o.,
Ljubljana, Vošnjakova 2; Motoklub, d.o.o.,
Ljubljana, Gubčeve brigade 1; Summit Mo-
tors Ljubljana, export-import distribucija,
d.o.o., Ljubljana, Leskovškova 4; Tehnoim-
pex International, trgovsko podjetje, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 2; Porsche Inter Av-
to, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6; MMS,
d.o.o., Ljubljana, C. v Rožno dolino 6; Im-
puls, d.o.o., Koper, Ferrarska 10; Lada Av-
to, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 42; Come 2
US, d.d., Ljubljana, Celovška 206; Center,
p.o., Ljubljana, Letališka 1; Suzuki Wolf in
partnerji, d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 1a;
KIA uvoz izvoz, d.o.o., Ljubljana, Celovška
264; Avto Merkur, p.o., Ljubljana, Celovška
150; SsangYing Motor Import, d.o.o., Ljub-
ljana, Robova 2 in Avto Makar, d.o.o., Ljub-
ljana, Stegne 21, vsi vstopili 17. 3. 1994,
odgovornost: odgovarjajo s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Brus Rajko, imenovan 17. 3. 1994,
Ljubljana, Oražnova 1, kot stalni predstav-
nik člana uprave – predsednik združenja,
zastopa brez omejitev; zastopnik Noč Pa-
vel, imenovan 17. 3. 1994, Radovljica,
Gradnikova 37, kot stalni predstavnik člana
uprave – podpredsednik združenja, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 7412
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440

Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9111 Dejav-
nost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj.

Rg-22056

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13672 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa PAPIRNICA KOLIČEVO,
d.o.o., Količevo, Papirniška 1, Domžale,
sedež: Količevo, Papirniška 1, Domžale,
pod vložno št. 1/00572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
deležev, zastopnikov in tipa zastopnikov,
uskladitev dejavnosti, povečanje osnovne-
ga kapitala in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5033691
Firma: SARRIO Slovenija, d.o.o., Pro-

izvodnja kartona Količevo, Papirniška 1,
Domžale

Skrajšana  firma:  SARRIO  Slovenija,
d.o.o., Domžale

Osnovni kapital: 3.074,066.557,83 SIT
Ustanovitelja: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 9. 7. 1992, vložek 88,116.258,59 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SARRIO S.A. –
Filiale Italiana, Milano, Via dei Bossi 4,
vstop 11. 9. 1992, vložek 2.985,950.299,24
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Bianconi Cesare, razrešen 24. 10.
1994, Milano, Via Cantu 51, 20049 Conco-
rezzo, je kot predsednik upravnega odbora
zastopal in predstavljal podjetje brez omeji-
tev; direktor Kadunc Igor, razrešen 24. 10.
1994, Ljubljana, Poljanski nasip, je zasto-
pal in predstavljal podjetje brez omejitev,
razen pri naslednjih poslih, pri katerih je
potrebno soglasje upravnega odbora podjet-
ja: prodaja, prenos, vpis hipoteke, zastavne
pravice ali podobno na nepremičninah druž-
be; sklepanje srednjeročnih in dolgoročnih
finančnih pogodb s posamezno vrednostjo
tolarske protivrednosti nad 5,000.000 DEM;
sklepanje komercialnih pogodb s posamez-
no vrednostjo tolarske protivrednosti nad
5,000.000 DEM; investicije, ki niso vklju-
čene v tekoči poslovni načrt posamezne
vrednosti tolarske protivrednosti nad 10.000
DEM; zaposlovanje novih delavcev, ki ni
vključeno v tekoči poslovni načrt; proku-
ristka Gržančić-Glumpak Ančica, razrešena
24. 10. 1994, Ljubljana-Črnuče, Strniševa
33, kot prokuristka je zastopala in predstav-
ljala podjetje brez omejitev, razen pri po-
slih, s katerimi se odtujujejo nepremičnine
in osnovna sredstva podjetja, pri katerih je
potrebno soglasje upravnega odbora, s so-
podpisom še enega člana upravnega odbo-
ra; zastopnik Romano Luigi, razrešen 24.
10. 1994, Segrate Milano, Residenza Fonta-
na – Milano 2; zastopnik Rinaldi Gianfran-
co, razrešen 24. 10. 1994, Milano, Viale
Beatrice d’Este 22; zastopnik Mongino Vit-
torio, razrešen 24. 10. 1994, Milano, Via
Cosimo del Fante 7; zastopnik Molinari Gra-
ziano, razrešen 24. 10. 1994, Legnano, Mi-
lano, Viale Toselli 64; zastopnik Capuano
Ignazio, razrešen 24. 10. 1994, Milano, Via
Fara 13, vsi so kot člani upravnega odbora
zastopali in predstavljali podjetje brez ome-
jitev, razen pri poslih, s katerimi se odtuju-
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jejo nepremičnine in osnovna sredstva pod-
jetja, pri katerih je potrebno soglasje uprav-
nega odbora podjetja, s sopodpisom še ene-
ga člana upravnega odbora; direktor Bian-
coni Cesare, imenovan 27. 10. 1994, kot
direktor – predsednik odbora direktorjev,
zastopa brez omejitev; zastopnica Gržan-
čič-Glumpak Ančica, imenovana 27. 10.
1994, kot direktorica – članica odbora di-
rektorjev, zastopa in predstavlja družbo v
zadevah, ki se nanašajo zgolj na pravno po-
dročje, skupaj s predsednikom odbora di-
rektorjev, g. CesaromBianconijem; zastop-
nik Kadunc Igor, imenovan 27. 10. 1994,
kot direktor – član odbora direktorjev, za-
stopa družbo z omejitvami za: prodajo, pre-
nos, zastavo, hipoteko ali druge oblike od-
tujitve ali obremenitve nepremičnin; skle-
panje in podpisovanje srednje in dolgoroč-
nih finančnih pogodb in poslov, katerih
posamezna vrednost presega tolarsko proti-
vrednost 5,000.000 DEM; sklepanje komer-
cialnih pogodb in poslov, katerih posamez-
na vrednost presega tolarsko protivrednost
5,000.000 DEM; investicije, ki niso predvi-
dene s tekočim letnim poslovnim in finanč-
nim planom, katerih posamezna vrednost
presega tolarsko protivrednost 10.000 DEM;
zaposlovanje novih delavcev, ki ni predvi-
deno z letnim poslovnim planom.

Člani nadzornega sveta: Sutti Francesco,
Rinaldi Gianfranco; Mongino Vittorio, Ro-
mano Luigi, Bardini Giuseppe, Girotti Ce-
sare in Capuano Ignazio, vsi vstopili 24. 10.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 211
Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 517 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-22058

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13767 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ADRIA KOMBI, podjetje
za organizacijo ter izvajanje kombinira-
nega transporta, d.o.o. & drugi k.d., Ljub-
ljana, Tivolska 1, Ljubljana, pod vložno
št. 1/11923/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in imen ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5486378
Firma:  ADRIA  KOMBI,  nacionalna

družba za kombinirani promet, d.o.o. &
drugi k.d., Ljubljana

Ustanovitelji: ADRIA KOMBI, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Cesta VII. korpusa 1,
vstop 8. 10. 1990, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; ALPETOUR, podjet-
je za mednarodni in domači transport, p.o.,
Škofja Loka, Titov trg 4b, vstop 8. 10. 1990,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; TRANSPORT Krško, p.o., Krško, Ce-
sta krških žrtev 133, vstop 8. 10. 1990, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; VIATOR KOTRANS, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Dolenjska 244, vstop 28. 1. 1991,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; INTEREUROPA, d.d., Koper, Koper,
Vojkovo nabrežje 32, vstop 8. 10. 1990,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; SERVISTRANSPORT, d.d., Zagreb,
Zagreb, Vodovodna 20a, vstop 8. 10. 1990,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; HANGARTNER G.m.b.H., Villach,
Villach, Gummern 5 HRB 446, vstop 8. 10.
1990, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja, AVTO-KOČEVJE, d.o.o., Ko-
čevje, Kočevje, Kidričeva 6a, vstop 8. 10.
1990, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; AVTOPREVOZ d.d., Tolmin,
Tolmin, Podljubinj 89f, vstop 8. 10. 1990,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22059

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13818 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  MEDOBČINSKI  RAČU-
NALNIŠKI CENTER KOČEVJE-RIBNI-
CA, p.o., Rožna ul. 39, Kočevje, pod vlož-
no št. 1/01697/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5216273
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šulman Zdenko, razrešen 20. 4. 1994;
zastopnik Klobučar Oskar, imenovan 20. 4.
1994, Kočevje, Tesarska 3-c, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-22060

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13868 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VZGOJNI ZAVOD FRA-
NA  MILČINSKEGA  V  SMLEDNIKU,
p.o., Valburga 4, Smlednik, pod vložno št.
1/00975/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena s temile podatki:

Matična št.: 5050162
Firma:  Vzgojno-izobraževalni  zavod

Frana Milčinskega, Smlednik
Skrajšana firma: VIZ Smlednik.

Rg-22062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/13897 z dne 18. 4. 1995 pri subjek-
tu vpisa AUTOCOMMERCE, zunanja in
notranja trgovina, servis in proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Allendejeva 5, sedež: Al-
lendejeva  5,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/00752/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta in predložitev
zapisnika skupščine s temile podatki:

Matična št.: 5002753
Člani nadzornega sveta: Skok Zlata, Ko-

ler Stanislava, Škofca Franc, Oven Jože, Še-
mrov Janko in Kranjc Štefan, vsi vstopili
24. 8. 1994 ter Klojčnik Marko, Rubido Maj-
da in Hočevar Anton, vstopili 23. 8. 1994.

Rg-22063

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13904 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center, p.o., Ljubljana, Pre-
šernova  10,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/01492/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5099471
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Crnkovič Marko, razrešen 29. 2.
1992.

Rg-22066

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14066 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  Zavod  za  zdravstveno

zavarovanje  Slovenije,  Miklošičeva  24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/19081/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo tipa osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5554195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Košir Franc, Ljubljana, Pipanova pot 21,
razrešen 28. 7. 1994 in imenovan za general-
nega direktorja, ki zastopa zavod brez omeji-
tev.

Rg-22069

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14254 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VIATOR, podjetje za med-
narodni in tuzemski transport, p.o., Do-
lenjska c. 244, Ljubljana, pod vložno št.
1/01531/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5107857
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-

nik Berglez Alojz, razrešen 15. 11. 1992.

Rg-22071

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14269 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, zuna-
nja in notranja trgovina, servis in pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, Allendejeva 5,
sedež: Allendejeva 5, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/00752/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5002753
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 501

Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 8513 Zobo-
zdravstvena dejavnost.

Rg-22072

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14284 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  LESNINA  STORITVE,
Podjetje za marketing, računovodstvo in
druge storitve, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53, sedež: Parmova 53, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5300657
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Petrovič Janez, razrešen 31. 8. 1994; za-
stopnik Tomažin Franc, imenovan 1. 9. 1994,
Ljubljana, Ulica Gubčeve brigade 114, kot
v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
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Rg-22075

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14324 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu   vpisa   SPLOŠNE   GRADNJE,
d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 8, Ljubljana,
pod vložno št. 1/12678/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5498813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Del Cott Igor, Ljubljana, Trg ko-
mandanta Staneta 6, razrešen 17. 1. 1992 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-22076

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14325 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SCT Tesarstvo in mizar-
stvo, d.o.o., Kajuhova 35, Ljubljana, se-
dež: Kajuhova 35, Ljubljana, pod vložno
št. 1/17395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5605385
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Tomič Milan, Domžale, Miklošiče-
va 2a, razrešen 16. 12. 1994 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22077

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14331 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LIKO MODUS, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.o.o., Verd 107,
Vrhnika, sedež: Verd 107, Vrhnika, pod
vložno št. 1/07364/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5382556
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Joković Danilo, razrešen 20. 6. 1994;
direktor Vidic Stojan, imenovan 13. 6. 1994,
Maribor, Klinetova 6, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-22078

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14359 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa Slovenske železarne – Pod-
jetje  za  financiranje  jeklarstva,  d.o.o.,
Ljubljana, Gerbičeva 98, sedež: Gerbiče-
va 98, Ljubljana, pod vložno št. 1/09650/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5434513
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Dobnik Mitja, razrešen 19. 9. 1994;
direktor Gubenšek Jože, imenovan 19. 9.
1994, Vojnik, Kerševa 7, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-22081

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14481 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DENOR, podjetje za de-
narno  trgovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Ri-
harjeva  38,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/14084/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev in imena ustanovitelja, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540372
Firma: DENOR, podjetje za svetova-

nje,  trgovanje  in  posredništvo,  d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Trdinova 4
Ustanovitelja: BANKA NORICUM, d.d.,

Ljubljana, Trdinova 4, vstop 7. 11. 1991,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; VENTA, zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova 4, vstop 20. 12. 1994,
vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Škulj Janez, razrešen 26. 9. 1994;
zastopnik Sladič Franc, imenovan 29. 9.
1994, Ljubljana, Vurnikova 11, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1995:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6531 Finančni za-
kup (leasing); 703 Poslovanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-22082

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14482 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DOM OBČANOV NOVE
FUŽINE, d.o.o., Leninov trg 4, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01825/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo tipa ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5249562
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šimac Ana Marija, Ljubljana, Bra-
tovževa ploščad 20, razrešena 23. 9. 1994 in
imenovana za v.d. direktorja, ki zastopa
družbo v okviru predmeta poslovanja samo-
stojno in neomejeno.

Rg-22084

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14510 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa JAKRO, trgovsko podjet-
je,  d.o.o.,  Ljubljana,  Horjul  39,  sedež:
Horjul  39,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/02446/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5297290
Firma:  JAKRO,  trgovsko  podjetje,

d.o.o., Ljubljana, Gosposka 3
Sedež: Ljubljana, Gosposka 3.

Rg-22085

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14532 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  IBT  KONSTRUK CIJE,
d.o.o., Gimnazijska c. 16, Trbovlje, pod
vložno št. 1/11165/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, zastopnika, povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5465940
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Gojmir, Sotlar Vla-

dimir; Brečko Mojmir, Ostrovršnik Drago,
Bevc Marjan, Muhelbauer Jerena, Drobež
Jože, Perger Jera, Knez Romana in Stošicki
Slavko, vsi izstopili 10. 5. 1994; IBT Pro-
jektiranje in inženiring Trbovlje, p.o., Gim-
nazijska cesta 16, vstop 12. 1. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Perger Jera, razrešena 23. 12. 1994;
direktor Sotlar Vladimir, imenovan 23. 12.
1994, Zagorje ob Savi, Potoška vas 34a,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-22086

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14533 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  IBT  NIZKE  GRADNJE
TRBOVLJE,  d.o.o.,  Gimnazijska  c.  16,
Trbovlje, pod vložno št. 1/11167/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, povečanje osnovne-
ga kapitala, uskladitev dejavnosti in tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5465923
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: IBT Projektiranje in inže-

niring, Trbovlje, p.o., Gimnazijska c. 16,
vstop 12. 1. 1991, vložek 1,502.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Lapi Jože, Knez
Pavle, Fele Anton, Bokal Franc, Žagar An-
drej, Forte Jože, Saviozzi Matjaž, Crnko-
vič-Klanjšek Jasna in Stošički Slavko, vsi
izstopili 10. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Lapi Jože, Trbovlje, Gimnazijska
33, razrešen 23. 12. 1994 in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

Rg-22088

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/14534 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IBT SERVISI POSLOVA-
NJA, d.o.o., Trbovlje, Gimnazijska c. 16,
Trbovlje, pod vložno št. 1/11163/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5465966
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: IBT Projektiranje in inže-

niring Trbovlje, p.o. Gimnazijska 16, vstop
12. 1. 1991, vložek 1,502.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Koritnik Nuša, iz-
stop 10. 5. 1994 in Žibret Marija, izstop 10.
5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1995: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
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7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 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 dejavnosti.

Rg-22089

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15120 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  PRIMAPLIN,  trgovsko
podjetje z energetskimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24729/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5808812
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Van Gelder Frank Robert, razrešen
14. 10. 1994; direktor Pečnik Vinko, razre-
šen 14. 10. 1994; direktor Laban Siniša,
imenovan 14. 10. 1994, Ljubljana, Titova
cesta 107, kot direktor sme posamezno za-
stopati družbo v vseh poslih, katerih vred-
nost ne presega zneska 50.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan sklenitve posameznega po-
sla. Za sklepanje, ki presega omenjeno ome-
jitev, potrebuje direktor soglasje skupščine.

Rg-22090

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15431 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BUTAN PLIN, Ljubljana,
p.o., Verovškova 70, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08966/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblašče-
ne za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5094933
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Počervina Emil, razrešen 15. 11.
1994; zastopnik Vidmar Franc, imenovan
15. 11. 1994, Ljubljana, Poljanska 17, za-
stopa družbo z omejitvijo pri sklepanju po-
godb o nakupu in prodaji nepremičnin, ki
jih sklepa po predhodnem soglasju delav-
skega sveta podjetja.

Rg-22091

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15559 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LJUBLJANSKA BANKA –
BANKA  DOMŽALE,  d.d.,  Domžale,
Ljubljanska 62, Domžale, pod vložno št.
1/01504/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5101727
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Kotar Nina, razrešena 22. 11. 1994.

Rg-22092

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/15925 z dne 28. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  KABELNET,  export-im-
port, d.o.o., Ljubljana, Kebetova 1, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/13352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5521840
Firma:  KABELNET,  export-import,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,126.000 SIT
Ustanovitelj: Krajevna skupnost Ljubo

Šercer, izstop 20. 4. 1994; Cerar Janez,
Ljubljana, Ul. Majde Vrhovnikove 12, vstop
26. 8. 1991, vložek 2,126.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 2. 1995: 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 455 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 501 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 511 Posredništvo; 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 514 Trgovina na debelo z izdelki širo-
ke porabe; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 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; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
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drobno z urami, nakitom, 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.;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 602 Drug kopenski prevoz;
6021 Drug kopenski potniški prevoz na red-
nih progah; 6022 Taksi, 6023 Drug kopen-
ski potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, 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; 711 Da-
janje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 741 Pravne, računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti; davč-
no svetovanje, raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
742 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 743 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 7440
Ekonomska propaganda; 921 Filmska in vi-
deodejavnost; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 922 Radijska in televizijska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Rg-22093

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17110 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa ARA, produkcija časopi-
sov, revij, knjig in kaset, d.o.o., Ljublja-
na,  Cigaletova  5,  sedež:  Cigaletova  5,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03449/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5328870
Osnovni kapital: 3,500.000 SIT
Ustanovitelja: Milivojević Grozdana in

Vetrovec Jože, oba Ljubljana, Cigaletova 5,
vstopila 23. 11. 1989, vložila po 1,750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 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; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2465 Proizvodnja neposne-

tih nosilcev zapisa; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 633 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 741 Pravne, računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti; davčno sveto-
vanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 923 Druge raz-
vedrilne dejavnosti.

Rg-22094

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17477 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MARN, Podjetje za servi-
sne storitve, trgovina, marketing, d.o.o.,
Vinice, Vinice 33, Sodražica, pod vložno
št. 1/21281/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
ustanoviteljev, zastopnikov, povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5728614
Firma:  EKOP,  Proizvodnja  ekološke

opreme, d.o.o., Andol 2, Ortnek
Skrajšana firma: EKOP, d.o.o., Andol

2, Ortnek
Sedež: Ortnek, Andol 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Marn Franc, izstop 12. 7.

1994; Trdan Mirjam, Ribnica, Sušje 18;
Adamič Peter, Ortnek, Andol 2; Bartol Jo-
že, Ribnica, Grič, Cesta VIII/16; Debeljak
Jože, Ribnica, Žlebič 17; Koprivec Ladi-
slav, Ribnica, Šeškova 48 in Štrovnik Ja-
nez, Ljubljana, Dolenjska cesta 18, vsi vsto-
pili 12. 7. 1994, vložili po 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Marn Franc, razrešen 12. 7. 1994; direk-
torica Trdan Mirjam, imenovana 12. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Bar-
tol Jože, imenovan 12. 7. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1995: 271
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 272 Proizvodnja cevi; 273
Druga primarna predelava železa, jekla, pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
291 Proizvodnja strojev za proizvajanje in
izkoriščanje mehanske energije, razen mo-
torjev za letala in motorna vozila; 292 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 293
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 294 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
295 Proizvodnja drugih strojev za posebne
namene; 332 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-

mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 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 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnosti domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 723 Ob-
delava podatkov; 725 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 731 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 741 Pravne, raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti; davčno svetovanje; raziskovanje
trga in javnega mnenja; 742 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 744 Eko-
nomska propaganda; 748 Raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 926 Športna dejavnost;
927 Druge dejavnosti za sprostitev.

Rg-22095

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17650 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  PRIMAPLIN,  trgovsko
podjetje z energetskimi proizvodi, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana, pod
vložno št. 1/24729/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, spremembo pooblastil direktor-
ja in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5808812
Osnovni kapital: 41,780.855 SIT
Ustanovitelj: PAM GAS B.V. LC

Utrecht, 1 Rijnkade, vstop 1. 7. 1993, vlo-
žek 40,905.855 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Laban Siniša, Ljubljana, Koroška 2a,
razrešen 22. 12. 1994 in ponovno imenovan
za direktorja, ki sme posamezno zastopati
družbo v vseh poslih, katerih vrednost ne
presega zneska 50.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve posameznega posla.
Za sklepanja, ki presegajo omenjeno omeji-
tev, potrebuje direktor soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 1110
Pridobivanje nafte in zemeljskega plina;
1120 Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte
in zemeljskega plina, brez iskanja nahaja-
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lišč; 4020 Proizvodnja plina; distribucija pli-
nastih goriv po plinovodni mreži; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6010 Železniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-22096

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19761 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TRIVAL, Kemična prede-
lovalna industrija, d.o.o. Kamnik, Bakov-
nik 3, Kamnik, pod vložno št. 1/02161/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5043549
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, izstop 22. 12. 1993; Primožič
Marjan, Ljubljana, Mucherjeva 5, vstop 22.
12. 1993, vložek 24,149.901,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Dolinšek Emil, Ra-
domlje, Bolkova 14/a, vstop 22. 12. 1993,
vložek 23,228.064,78 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Capuder Rudolf, Kamnik, Dr-
novškova 11, vstop 22. 12. 1993, vložek
28,277.858,12 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Blagšič Janko, Kamnik, Matije Blej-
ca 20, vstop 22. 12. 1993, vložek
14,039.237,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vrhovnik Andrej, Ljubljana, Triglav-
ska 36, vstop 22. 12. 1993, vložek
16,305.060,26 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zorman Janez, Kamnik, Matije Blej-
ca 5, vstop 22. 12. 1993, vložek
3,076.890,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Pivk Janez, Ljubljana-Črnuče, Vranja
pot 7, vstop 22. 12. 1993, vložek
13,998.622,84 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2753
Litje lahkih kovin; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3130 Pro-

izvodnja izoliranih električnih kablov in žic,
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4543 Oblaganje 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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
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; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, 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; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 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; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
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ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92522 Varstvo kulturne de-
diščine; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-22098

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00745 z dne 14. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KMEČKI GLAS, časopi-
sno založniško podjetje, p.o., Ljubljana,
Robbova 14, sedež: Robbova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01169/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja ter spremembo
firme, sedeža, ustanoviteljev, tipa zastopni-
ka, uskladitev dejavnosti in člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033314
Firma: KMEČKI GLAS, časopisno za-

ložniška družba, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ČZD KMEČKI GLAS,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Železna c. 14
Osnovni kapital: 88,100.000 SIT
Ustanovitelji: Republiška konferenca

SZDL Slovenije, izstop 8. 11. 1994; Dolni-
čar Boris, Ljubljana, Vogelna 10, vstop
8. 11. 1994, vložek 2,180.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Novak Vanda, Ljub-
ljana, Na jami 4, vstop 8. 11. 1994, vložek
390.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Podlogar Nada, Ljubljana Steletova 12, vs-
top 8. 11. 1994, vložek 1,010.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Glavan Danica,
Ljubljana, Celovška 99C, vstop 8. 11. 1994,
vložek 1,180.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Govekar Milan, Ljubljana, Ce-
lovška 99C, vstop 8. 11. 1994, vložek
1,270.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lenček Jana, Komenda, Moste 45a, vstop
8. 11. 1994, vložek 660.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kosmač Majda, Vodice,
Zapoge 9, vstop 8. 11. 1994, vložek 730.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marinčič
Jevnikar Marinka, Višnja Gora, Cesta tal-
cev 17, vstop 8. 11. 1994, vložek 1,170.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fertin Na-
da, Medvode, Kržišnikova 1, vstop 8. 11.
1994, vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kotar Dragica, Ljubljana, Run-
kova 12, vstop 8. 11. 1994, vložek 690.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Boljka La-
dislav, Ljubljana, Cigaletova 1, vstop 8. 11.
1994, vložek 760.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sebenik Darinka, Ljubljana, Bi-
čevje 1, vstop 8. 11. 1994, vložek 690.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupan
Ivanka, Dobrova, Ulica Emila Adamiča 6,
vstop 8. 11. 1994, vložek 680.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zupan Ciril, Ljub-
ljana, Artačeva 22, vstop 8. 11. 1994, vlo-
žek 1,390.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Rozman Jožek, Ljubljana, Chengduj-
ska 30, vstop 8. 11. 1994, vložek 1,770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Radulac
Irena, Ljubljana, Bratov Učakar 136, vstop
8. 11. 1994, vložek 660.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Bombač Emil, Col, Pod-

kraj 63, vstop 8. 11. 1994, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlesnik
Dragica, Ljubljana, Rožna dolina c. IX/18,
vstop 8. 11. 1994, vložek 440.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Rejc Tatjana,
Ljubljana, Rožna dolina, c. IX/18, vstop
8. 11. 1994, vložek 1.040.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Merhar Lilijana,
Ljubljana, Dvor 14, vstop 8. 11. 1994, vlo-
žek 610.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Božičnik Zdenka, Ljubljana, Grablovi-
čeva 30, vstop 8. 11. 1994, vložek 1,580.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kunej Vla-
sta, Ljubljana, Koroška 12, vstop 8. 11.
1994, vložek 1,170.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pucelj Arandjelovič Marinka,
Sevnica, Florjanska 119, vstop 8. 11. 1994,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zadel Peter, Ljubljana, Jakčeva 13,
vstop 8. 11. 1994, vložek 940.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Krese Baskar Mar-
jetka, Ljubljana, Nanoška 18, vstop 8. 11.
1994, vložek 330.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bartol Ana, Ljubljana, Knezova
6, vstop 8. 11. 1994, vložek 730.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marc Martina,
Vipava, Budanje 4/c, vstop 8. 11. 1994, vlo-
žek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Oblak Stanko, Ljubljana, Pot na Fužine
13, vstop 8. 11. 1994, vložek 1,240.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slekovec Alen-
ka, Vače, Kandrše 39, vstop 8. 11. 1994,
vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lokar Metka, Ljubljana, Bratovševa
ploščad 9, vstop 8. 11. 1994, vložek 950.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dreu Savi-
na, Ljubljana, Prule 1, vstop 8. 11. 1994,
vložek 1,170.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Logar Romana, Rakek, Postonjska
1, vstop 8. 11. 1994, vložek 540.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tominc Stane,
Ljubljana, Ane Ziherl 6, vstop 8. 11. 1994,
vložek 1,240.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kvas Alojzij, Ljubljana, Poljanski
nasip 26, vstop 8. 11. 1994, vložek 780.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Krašovec
Zlata, Koper, Veluščkova 1, vstop 8. 11.
1994, vložek 1,350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Starič Vesna, Ljubljana, Mal-
gajeva 12, vstop 8. 11. 1994, vložek 620.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Modic
Rupnik Matjaž, Ljubljana, Glavarjeva 47,
vstop 8. 11. 1994, vložek 790.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Ocepek Rajko,
Ljubljana, Koroška 12, vstop 8. 11. 1994,
vložek 1,740.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pance Emilija, Ljubljana, Staneži-
če 3/f, vstop 8. 11. 1994, vložek 1,220.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Truden
Ana, Ljubljana, C. dveh cesarjev 387/a, vs-
top 8. 11. 1994, vložek 700.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Košir Alenka, Ljub-
ljana, Celovška 189, vstop 8. 11. 1994, vlo-
žek 970.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Podobnik Ana, Ljubljana, Posavskega
22, vstop 8. 11. 1994, vložek 740.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Regally Alen-
ka, Ljubljana, Trubarjeva 75, vstop 8. 11.
1994, vložek 1,650.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Goričanec Valent, Ljubljana,
Topniška 32, vstop 8. 11. 1994, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fajdiga Alojzij, Notranje Gorice, Gmajna
11, vstop 8. 11. 1994, vložek 440.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zemljič Darja,

Maribor, Kardeljeva 51, vstop 8. 11. 1994,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ušeničnik Lucija, Ljubljana, Janeza
Rožiča 23, vstop 8. 11. 1994, vložek 600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SKB Inve-
sticijsko podjetje, Ljubljana, Slovenska 56,
vstop 8. 11. 1994, vložek 14,680.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 8. 11. 1994, vložek 7,340.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 8. 11. 1994,
vložek 7,340.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 8. 11.
1994, vložek 14,680.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ajdič Bojan, Ljubljana, Voš-
njakova 8, vstop 8. 11. 1994, vložek 440.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muller Mit-
ja, Ljubljana, Ziherlova 41, vstop 8. 11.
1994, vložek 810.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dol-
ničar Boris, Ljubljana, Vogelna 10, razre-
šen kot direktor, ki zastopa družbo z omeji-
tvami in imenovan dne 8. 11. 1994 za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Finc Ana, Jerše
Borut in Matjašec Brane, vsi vstopili 8. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov.

Rg-22099

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01260 z dne 6. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26198/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895839
Firma: FILOTEC, upravljanje družb,

d.o.o.
Skrajšana  firma:  FILOTEC,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Cesta  dveh  cesar-

jev 403
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: RWI-Bauelemente GmbH
& Co.KG, Siegburg, Industrie Strasse 16,
vstop 14. 3. 1995, vložek 1,425.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Trkman Janez,
Ljubljana, Bratov Čebuljev 5, vstop 14. 3.
1995, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Trk-
man Janez, imenovan 14. 3. 1995, kot di-
rektor družbe potrebuje soglasje družbeni-
kov, sprejeto z navadno večino, za nasled-
nje: za določitev letnega proračuna in načr-
ta družbe, sestavljenega in načrta za promet,
stroške, investicije in finance; za nakup, pro-
dajo in obremenitev nepremičnin; za skle-
panje najemnih, zakupnih, leasing pogodb z
dobo trajanja ali odpovednim rokom več
kot eno leto in mesečnim obrokom odplači-
la več kot 1.000 DEM v tolarski protivred-
nosti; pridobivanje predmetov za aktivira-
nje družbenega premoženja, če nabavni
stroški ali stroški izdelave v posameznem
primeru prekoračijo 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti ali če je predvidena skupna
vrednost po družbenem investicijskem pro-
gramu – načrtu prekoračena za več kot 10%;
za odobravanje vseh vrst varščin, predvsem
poroštev – garancij ali podobnih zadolžitev
kot najem ali odobritev posojil preko en-
kratnih 10.000 DEM v tolarski protivredno-
sti; sklepanje ali sprememba pogodb z vo-
dilnimi delavci, prokuristi ter drugimi ose-
bami, katerih letna bruto plača presega zne-
sek 25.000 DEM v tolarski protivrednosti
ali za katere je v pogodbi predviden odpo-
vedni rok več kot šest mesecev; ustanovitev
in določitev nalog podružnic ali prodajnih
mest; brezplačna razpolaganja v breme
družbe, razen daril v običajnem manjšem
obsegu; sklepanje pravnih poslov z družbe-
niki ali njihovimi bližnjimi sorodniki; pro-
kurist Blumlein Klaus, imenovan 14. 3.
1995, St. Augustin, Danzieger Str. 6; proku-
rist Hermann Theodor, imenovan 14. 3.
1995, Drolshagen, Maerkische Strasse 6.

Dejavnost, vpisana dne 6. 4. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-22100

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01261 z dne 7. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26199/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895847
Firma: HK ELEKTRONIK, upravlja-

nje družb, d.o.o.
Skrajšana firma: HK ELEKTRONIK,

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

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Cesta  dveh  cesar-

jev 403
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: M. Krah elektrotechnisc-

he Fabrik GmbH & Co.KG, Drolshagen,
Markische Strasse 4, vstop 14. 3. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Holzschuhm Siegfried, Knittlingen, Im

Kobler 1, vstop 14. 3. 1995, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Holzschuh
Frank, Knittlingen, Im Kobler 1, vstop 14.
3. 1995, vložek 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Trkman Janez, imenovan 14. 3. 1995,
Ljubljana, Bratov Čebuljev 5, kot direktor
družbe potrebuje predhodno soglasje druž-
benikov za naslednje odločitve in pravne
posle: pri pripravi letnega proračuna in do-
ločitvi ekonomskih ciljev (promet, obseg
stroškov, investicije, finance); pri nakupu,
prodaji in obremenitvi nepremičnin; pri
sklepanju najemnih, zakupnih, leasing po-
godb z mesečnim obrokom, ki presega 1.000
DEM v tolarski protivrednosti in trajanjem
ali odpovednim rokom več kot eno leto; pri
pridobivanju sredstev, katerih nabavna vred-
nosti ali stroški izdelave v posameznem pri-
meru presegajo 10.000 DEM v tolarski pro-
tivrednosti; pri prevzemanju poroštev ali ga-
rancij ter sprejemanju in dajanju posojila, ki
v posameznem primeru presega 10.000
DEM v tolarski protivrednosti; pri sklepa-
nju, spreminjanju ali razveljavitvi pogodb z
vodilnimi delavci, katerih letna plača prese-
ga 25.000 DEM v tolarski protivrednosti
in/ali imajo odpovedni rok daljši od šest
mesecev; pri podeljevanju prokure in splo-
šnih pooblastil; pri ustanavljanju in zapira-
nju podružnic ali prodajnih mest; pri razpo-
laganju z nepovratnimi sredstvi na račun
družbe, katerih vrednost v posameznem pri-
meru presega 250 DEM v tolarski proti-
vrednosti; pri sklepanju pravnih poslov z
družbeniki in/ali njihovimi zakonci in/ali
otroci; prokurist Holzschuh Frank, imeno-
van 14. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 7. 4. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-22101

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01406 z dne 31. 3. 1995 pod
št. vložka 1/26182/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5896045
Firma: ASP DEKORATIVNA, podjet-

je za alternativne oblike usposabljanja in
zaposlovanja invalidov, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ASP  DEKORATIV-
NA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 280
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelji: DEKORATIVNA, Tovar-

na dekorativnih tkanin, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 280, vstop 27. 3. 1995, vložek
3,300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorc Bojan, imenovan 27. 3. 1995,
Ljubljana, Brodarjev trg 1, zastopa in pred-
stavlja družbo v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu omejeno in potrebuje so-
glasje družbenika družbe za najemanje in
dajanje kreditov ali posojil, katerih vred-

nost glavnice presega znesek tolarske proti-
vrednosti 50.000 DEM; najemanje ali daja-
nje garancij, poroštev, hipotek in drugih ob-
lik zavarovanj, ki presegajo tolarsko proti-
vrednost 50.000 DEM; nakup, prodajo, da-
janje ali prevzem v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 5.000 DEM; investicije, ki
po svoji vrednosti presegajo znesek tolar-
ske protivrednosti 50.000 DEM; ustanavlja-
nje družb, predstavništev ali poslovnih enot
družbe; prodajo oziroma nakup deleža ozi-
roma delnic drugih podjetij.

Za preračunavanje tečaja (SIT/DEM) se
upošteva vsakokratni srednji tečaj Banke
Slovenije.

Dejavnost, vpisana dne 31. 3.1 995: 171
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih izdelkov; 182 Proizvodnja drugih ob-
lačil in dodatkov; 511 Posredništvo; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-22102

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01681 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  MAX  –  INVEST,  d.o.o.,
Podjetje za gostinstvo, trgovino in posre-
dovanje, Ljubljana, Cesta 24. junija 23,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, deležev in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5879183
Ustanovitelji: GALOP, d.o.o., Ljubljana

Polje, Cesta III/17, vstop 1. 10. 1994, vlo-
žek 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Brankovič Goran, izstop 30. 3. 1995;
Skok Alojzij, Ljubljana, Cerkova ulica 9,
vstop 30. 3. 1995, vložek 350.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Tanasajević Kata-
rina, Ljubljana, Trubarjeva cesta 41, vstop
30. 3. 1995, vložek 350.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Odlazek Marko, Ljub-
ljana, Pečinska ulica 5, vstop 30. 3. 1995,
vložek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; ALGAS, d.o.o., Ljubljana, Nadgori-
ca, Pod gričem 10, vstop 30. 3. 1995, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
SKOK, d.o.o., Vrhnika, Cesta na barju 19,
vstop 30. 3. 1995, vložek 150.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brankovič Goran, razrešen 30. 3.
1995; direktor Skok Alojzij, imenovan 30.
3. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22103

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02006 z dne 20. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26235/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5898633
Firma: HK ELEKTRONIK, d.o.o. &

Co., proizvodnja elektronskih elementov
in uporov, k.d.

Skrajšana firma: HK ELEKTRONIK,
d.o.o., & Co. k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  Ljubljana,  Cesta  dveh  cesar-

jev 403
Osnovni kapital: 8,157.077 SIT
Ustanovitelji: HK ELEKTRONIK,

upravljanje družb, d.o.o., Ljubljana, Cesta
dveh cesarjev 403, vstop 7 .4. 1995, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem;
M. Krah Elektrotechnische Fabrik GmbH &
Co.KG, Drolshagen Markische Strasse 4,
vstop 7. 4. 1995, vložek 4,078,538,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Holzschuh Sieg-
fried, Knittlingen, Im Kobler 1, vstop 7. 4.
1995, vložek 2,039.269,25 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Holzschuh Frank, Knitt-
lingen, Im Kobler 1, vstop 7. 4. 1995, vlo-
žek 2,039.269,25 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: HK
ELEKTRONIK, d.o.o., imenovan 7. 4. 1995,
zastopa družbo kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-22104

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02007 z dne 20. 4. 1995 pod
št. vložka 1/26232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5898641
Firma: FILOTEC d.o.o. & Co., pro-

izvodnja elektronskih elementov in upo-
rov, k.d.

Skrajšana  firma:  FILOTEC  d.o.o. &
Co., k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  Ljubljana,  Cesta  dveh  cesar-

jev 403
Osnovni kapital: 40,785.385 SIT
Ustanovitelji: FILOTEC, družba za

upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403, vstop 7. 4. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem;
RWI-Blauelemente GmbH & Co.KG, Sieg-
burg, Industrie Strasse 16, vstop 7. 4. 1995,
vložek 38,746.115,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Trkman Janez, Ljubljana, Bra-
tov Čebuljev 5, vstop 7. 4. 1995, vložek
2,039.269,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Hermann Theodor, imenovan 7. 4.
1995, Drolshagen, Maerkische Strasse 6;
prokurist Blumlein Klaus, imenovan 7. 4.
1995, St. Augustin, Danziger Str. 6; zastop-
nik FILOTEC, d.o.o., imenovan 7. 4. 1995,
zastopa družbo kot komplementar.

Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-22289

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03097 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa T2 STUDIO, grafično pod-
jetje, d.o.o., Cesta v Šmartno 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22355/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev,
deležev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5768144
Firma: T2 STUDIO, grafično podjetje,

d.o.o., Cesta v Šmartno 3, Ljubljana
Osnovni kapital: 1,646.200 SIT
Ustanovitelj: Bolta Tomaž, Ljubljana,

Cesta v Šmartno 3, vstop 20. 3. 1993, vlo-
žek 1,646.200 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kleva Brane, izstop 15. 10. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kleva Brane, razrešen 15. 10. 1993.

Rg-22290

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03204 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SILVATICA, proizvodnja
in projektiranje notranje opreme, Men-
geš, d.o.o., Gorenjska c. 7, Mengeš, pod
vložno št. 1/13211/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5512450
Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelja: Škrlep Marija, vstop 10.

9. 1991 in Škrlep Feliks, vstop 15. 4. 1994,
oba Mengeš, Gorenjska c. 7, vložila po
775.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škrlep Feliks, imenovan 15. 4. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22297

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/07349 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  GENERAL  IMPIANTI,
podjetje za prodajo, montažo in servisi-
ranje gostinske in gospodinjske opreme,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 280b, sedež:
Celovška 180b, Ljubljana, pod vložno št.
1/04292/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5319811
Osnovni kapital: 7,708.243,80 SIT
Ustanovitelji: Ussai Gualtiero, Pordeno-

ne, Italija, Via Planton 21, vstop 14. 10.
1989, vložek 3,330.200,25 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Atemandi Bruno, Porcia
– Italija, Via Galilei 2, vstop 14. 10. 1989,
vložek 3,330.200,25 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Canton Angelo, Pordenone, Ita-
lija, Via S. Gregorio 8, vstop 14. 10. 1989,
vložek 1,047.843,30 odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jenko Jože, imenovan 18. 5. 1994,
Škofljica, Ravenska pot 30, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-22300

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08283 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LIBRALINE, Turizem in
gostinstvo, d.o.o., Polhov Gradec, Polhov
Gradec 56, Polhov Gradec, pod vložno št.
1/23244/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme in ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5840899
Firma: SETNIKAR & CO., Turizem in

gostinstvo, d.n.o., Polhov Gradec
Skrajšana  firma:  SETNIKAR  &  Co.,

d.n.o., Polhov Gradec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Setnikar Slavko, Polhov

Gradec, Polhov Gradec 56, vstop 17. 5.
1993, vložek 62.500 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem; Lukman Pe-
ter, Ljubljana, Cesta na Bokalce 20/c, vstop
24. 5. 1994, vložek 62.500 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Rg-22301

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08324 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BOUTIQE MM TV, d.o.o.,
Podjetje za oddajanje programov v ka-
belskih sistemih, Stegne 21, Ljubljana, se-
dež: Stegne 21, Ljubljana, pod vložno št.
1/19467/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5653487
Firma: MM TV 1, d.o.o., podjetje za

oddajanje programov na kabelskih siste-
mih, Ljubljana, Stegne 21

Skrajšana  firma:  MM  TV  1,  d.o.o.,
Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Meglič Zdenka, Ljublja-

na, Žorgova 70, vstop 6. 7. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22304

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08376 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNO, trgovsko podjetje
na debelo in drobno, d.o.o., Grosuplje,
Velika Loka 36, sedež: Velika Loka 36,
Grosuplje, pod vložno št. 1/11020/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5470889
Osnovni kapital: 1,769.391.20 SIT
Ustanovitelj: Potokar Stane, Grosuplje,

Velika Loka 36, vstop 21. 1. 1991, vložek
1,769.391,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost se razširi na: posredovanje in
svetovanje na področju prometa blaga in
storitev; uvoz in izvoz živilskih ter neživil-
skih proizvodov.

Dejavnost se v celoti glasi: trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z živilskimi proizvodi na debelo v tranzitu;
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trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo
v tranzitu; posredovanje in svetovanje na
področju prometa blaga in storitev; uvoz in
izvoz živilskih ter neživilskih proizvodov.

Rg-22306

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08420 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DUKO, podjetje za izdela-
vo in inženiring notranje opreme, d.o.o.,
Ljubljana, Kolarjeva 31, Ljubljana, pod
vložno št. 1/06683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5374553
Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelj: Mrkun Dušan, Ljubljana,

Kolarjeva 31, vstop 22. 3. 1990, vložek
1,576.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22307

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08421 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BIOS-M, trgovina z zdravo
hrano, Riharjeva 32, Ljubljana, sedež: Ri-
harjeva  32,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/08284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5403600
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Milka, Ljublja-

na, Riharjeva 32, vstop 30. 7. 1990, vložek
1,682.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22310

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08430 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GTK, podjetje za zunanjo
in  notranjo  trgovino  in  proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Tomačevo 20, sedež: To-
mačevo  20,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04546/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5339723
Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelja: Pušnik Branka in Pušnik

Franc, oba Komenda, Sadarjeva 8, vstopila
11. 1. 1990, vložila po 777.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-22311

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08468 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa OSTROVRHAR, Proizvod-
nja, gostinstvo, turizem, trgovina in sto-
ritve,  Ljubljana,  d.o.o.,  Zaloška  323,
Ljubljana-Polje, pod vložno št. 1/23626/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, deležev, spremembo de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5810183
Firma: OSTROVRHAR Starašinič in

družbeniki,  d.n.o.,  proizvodnja,  gostin-
stvo, turizem, trgovina in storitve, Ljub-
ljana-Polje, Zaloška 323

Skrajšana firma: OSTROVRHAR Sta-
rašinič in družbeniki, d.n.o., Ljubljana-
Polje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Starašinič Gregor, Ljub-
ljana, Zaloška 323, vstop 26. 5. 1993, vlo-
žek 36.750 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Starašinič Nada, Ljub-
ljana, Zaloška 327, vstop 26. 5. 1993, vlo-
žek 36.750 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Starašinič Marjan,
Ljubljana, Zaloška 323, vstop 16. 5. 1994,
vložek 36.750 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Starašinič Simona,
Ljubljana, Zaloška 323, vstop 16. 5. 1994,
vložek 36.750 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Starašinič Nada, razrešena 16. 5.
1994 in imenovana za direktorico – indivi-
dualni poslovodni organ, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: 012001 Proizvodnja in obdelava
kamna; 011232 Proizvodnja stavbne-tehnič-
ne keramike in porcelana; 012111 Proizvod-
nja apna; 012112 Proizvodnja sadre; 012120
Proizvodnja cementa; 012130 Proizvodnja
opeke in strešnikov; 070111 Kruh, pecivo,
mleko in mlečni izdelki; 070112 Zelenjava,
sadje in izdelki; 070113 Meso, perutnina,
ribe in mesni izdelki; 070114 Razna živila,
alkoholne pijače in proizvodi za hišne po-
trebe; 070121 Tkanine in konfekcija;
070122 Obutev usnje, guma in plastika;
070123 Kovinsko in elektrotehnično blago;
070124 Kurivo in gradbeni material; 070125
Pohištvo; 070126 Keramika, steklo in por-
celan; 070127 Barve, laki in kemikalije;
070128 Knjige, pisarniški material in pri-
bor; 070129 Tobak in drugi neživilski pro-
izvodi; 070140 Trgovina z vozili in deli na
drobno; 070150 Trgovina z naftnimi deri-
vati na drobno; 070211 Žita in mlevski iz-
delki; 070212 Zelenjava, sadje in izdelki;
070213 Alkoholne pijače; 070214 Živina in
perutnina; 070219 Razna živila in proizvodi
za hišne potrebe; 070221 Tkanine in kon-
fekcija; 070222 Surove kože, volna ipd.;
070223 Kovinsko in elektrotehnično blago;
070224 Gradbeni, sanitetni, instalacijski ma-
terial; 070225 Kemični izdelki, barve, laki;
070226 Papir, pisarniški material in pribor;
070227 Zdravila in sanitetni material;
070229 Tobak in drugi neživilski proizvo-
di; 070230 Trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo; 070240 Trgovina z naftnimi
derivati na debelo; 070310 Zunanja trgovi-
na z živilskimi proizvodi; 070320 Zunanja
trgovina z neživilskimi proizvodi; 060501
Prevoz potnikov v cestnem prometu; 060502
Prevoz blaga v cestnem prometu; 060503
Storitve v cestnem prometu; 060602 Prevoz
potnikov s taksi avtomobili; 080112 Hoteli,
moteli, penzioni in turistična naselja s ce-
loletnim poslovanjem; 080119 Druge nasta-
nitvene storitve; 080121 Restavracije s po-
strežbo; 080129 Druge storitve prehrane;
080190 Druge gostinske storitve; 080201
Turistične agencije; 080202 Turistični ura-
di; 110109 Druge finančne organizacije (fi-
nančno posredovanje); 110302 Storitve re-
klame in ekonomske propagande; 110303
Komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; 110309 Neo-
menjene storitve na področju prometa (špe-
dicija, posredništvo, komisijski posli,...);

110620 Ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; 110902 Prirejanje sejmov
in razstav; 110903 Knjigovodske storitve;
110905 Obdelava podatkov; 110909 Druge
neomenjene storitve (zastopanje,...); 120190
Drugo izobraževanje; 120331 Kulturno izo-
braževalne dejavnosti; 013021 Proizvodnja
kruha in peciva; 013022 Proizvodnja teste-
nin; 013030 Proizvodnja in konserviranje
sadja in zelenjave; 013041 Klanje živine;
013042 Predelava in konserviranje mesa;
013043 Predelava in konserviranje rib;
013050 Predelava in konserviranje mleka;
013060 Predelava sladkorja; 013074 Pro-
izvodnja industrijskega peciva; 020121 Pri-
delovanje sadja; 020110 Poljedelstvo;
020140 Živinoreja; 020302 Ribištvo na re-
kah, jezerih in drugih vodah; 090209 Druge
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
090201 Moške in ženske frizerske, kozme-
tične in podobne storitve; 011710 Proizvod-
nja električnih strojev in naprav; 090133
Popravilo in vzdrževanje električnih strojev
in drugih elektrotehničnih aparatov in na-
prav; 110402 Drugo projektiranje; 110404
Inženiring; 050100 Visoka gradnja; 050202
Gradnja hidrogradbenih objektov; 050301
Napeljava in popravila gradbenih instalacij;
050302 Zaključna in obrtna dela v gradbe-
ništvu; 012611 Proizvodnja trikotažnih tka-
nin; 012612 Proizvodnja trikotažnega peri-
la; 012613 Proizvodnja trikotažnih oblačil;
012621 Proizvodnja perila (izvzemši triko-
tažno); 012622 Proizvodnja oblačil; 012623
Proizvodnja gospodinjskega perila; 012624
Proizvodnja težke konfekcije; 090150 Izde-
lava in popravilo tekstilnih predmetov;
011311 Proizvodnja litih, kovanih in stiska-
nih izdelkov; 011312 Proizvodnja kovin-
skega instalacijskega materiala; 011313 Pro-
izvodnja orodja; 011314 Proizvodnja ko-
vinske embalaže; 011315 Proizvodnja žič-
nikov, kovic, vijakov in drugega žičnega
blaga; 011319 Proizvodnja drugega kovin-
skega reprodukcijskega materiala; 011390
Proizvodnja blaga za široko porabo in dru-
gih kovinskih izdelkov.

Rg-22313

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08479 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa JUMPER, Podjetje za raz-
voj elektronike, d.o.o., Kamnik, Habja-
nova ulica 10, Šmarca, Kamnik, pod vlož-
no št. 1/16932/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629284
Osnovni kapital: 1,660.772 SIT
Ustanovitelj: Berlec Dušan, Kamnik,

Habjanova ulica 10, Šmarca, vstop 15. 11.
1991, vložek 1,660.772 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost družbe se glasi: trgovinska de-
javnost oziroma trgovanje na domačem trgu
in s tujino (trgovina na debelo, trgovina na
drobno in trgovinske storitve); zastopniški,
posredniški in komisijski posli v prometu
blaga in storitev; turizem in gostinstvo; pre-
vozna in transportna dejavnost potnikov in
blaga v cestnem prometu; storitve reklame
in ekonomske propagande, marketing; pro-
izvodnja, montaža in servis elektronskih na-
prav.
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Rg-22314

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08480 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GALVAN E.K. Podjetje za
galvanizacijo, d.o.o., Izlake 2, Izlake, se-
dež:  Izlake  2,  Izlake,  pod  vložno  št.
1/19503/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5666554
Osnovni kapital: 5,535.000 SIT
Ustanovitelj: Kokalj Edo, Izlake, Izlake

2, vstop 10. 6. 1992, vložek 5,535.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22315

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08482 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa I.S.P., podjetje za trgovino
in proizvodnjo, d.o.o., Bevkova 38, Kam-
nik, sedež: Bevkova 38, Kamnik, pod vlož-
no št. 1/11714/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5760542
Firma: I.S.P., podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Bevkova 42, Kamnik
Sedež: Kamnik, Bevkova 42
Osnovni kapital: 1,704.067 SIT
Ustanovitelj: Oblak Jože, Kamnik, Bev-

kova 42, vstop 14. 1. 1991, vložek 1,704.067
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 6. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 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; 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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
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; 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;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 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; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi, izdelki, barvami, in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-22317

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08857 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TC PROAUTO, Podjetje
za trgovanje z vozili, deli in opremo ter
storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25105/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in deležev s temi-
le podatki:

Matična št.: 5825334
Ustanovitelji: Marter Peter, Ljubljana,

Spodnji Rudnik, cesta I/25, vstop, 14. 1.
1994, vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kancilija Franc, Ljubljana, Du-
najska 354, vstop 14. 1. 1994, vložek
630.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dolinar Anton, Ljubljana, Clevelandska 25,
vstop 25. 5. 1994, vložek 120.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Turk Jožef, Ko-
čevje, Mestni log III, vstop 25. 5. 1994,
vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22318

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08864 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SERPICO, Varnostna služ-
ba,  d.o.o.,  Ljubljana,  Stegne  21,  sedež:
Stegne  21,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09865/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5437822
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Franjič Marija Lučka, vs-

top 22. 11. 1990 in Franjič Slavko, vstop
17. 5. 1994, oba Ljubljana, Gašperšičeva
5a, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-22321

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08896 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ROISS, podjetje za trgovi-
no, turizem, gostinstvo, transport in po-
slovni  inženiring,  d.o.o.,  Riharjeva  28,
Ljubljana, sedež: Riharjeva 28, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/13499/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme in sedeža družbe ter osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5554519
Firma: ROISS, podjetje za trgovino,

turizem, gostinstvo, transport in poslovni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Cesta v ko-
stanj 5

Sedež: Ljubljana, Cesta v kostanj 5
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Milharčič Danilo, Ljublja-

na, Cesta v kostanj 5, vstop 22. 11. 1991,
vložek 1,560.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22322

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08909 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa REDUX, Podjetje za inže-
niring,  proizvodnjo  in  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana, Vandotova 37, sedež: Vandoto-
va 37, Ljubljana, pod vložno št. 1/21524/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5729106
Osnovni kapital: 1,529.629,90 SIT
Ustanovitelja: Hlebanja Jože, Ljubljana,

Borsetova 25, vstop 19. 1. 1993, vložek
535.370,45 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Hlebanja Gorazd, Ljubljana, Vandotova
37, vstop 19. 1. 1993, vložek 994.259,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-22323

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/03177 z dne 26. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ZRIM-KO, podjetje za tr-
govino  in  kooperacijsko  proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Sp. Rudnik 1/2, sedež:
Sp. Rudnik 1/2, Ljubljana, pod vložno št.
1/02450/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
firme, skrajšane firme, zastopnikov in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294371
Firma: ZRIM-KO, podjetje za trgovi-

no in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: ZRIM-KO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,526.500,24 SIT
Ustanovitelja: Zrimšek Alojzij in Zrim-

šek Darinka, oba Ljubljana, Sp. Rudnik 1/2,
vstopila 15. 10. 1989, vložila po 763.250,12
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Zrimšek Darinka, imenovana 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Zrimšek Alojzij, razrešen 19. 4. 1994 in
imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 5. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-22325

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08923 z dne 7. 6. 1995 pri

subjektu vpisa GLŠ, prevozno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Draga, Lazec 19, Draga,
pod vložno št. 1/12193/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, ustanoviteljev, deležev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5501415
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šepši Tomo, Draga, Lazec

19, vstop 7. 3. 1991, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šepši Irena, iz-
stop 23. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Šepši Irena, razrešena 23. 5. 1994.

Rg-22380

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/09787 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KID, podjetje za računal-
niški inženiring, grafične storitve ter tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Novakova pot
11,  Ljubljana-Šentvid,  pod  vložno  št.
1/17736/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5619815
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelj: Križman Dušan, Ljublja-

na-Šentvid, Novakova pot 11, vstop 30. 3.
1992, vložek 1,537.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

MARIBOR

Rg-18039

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00929 z
dne 11. 10. 1994 pri subjektu vpisa CHIP
TRADE,  podjetje  za  proizvodnjo  elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav
in   trgovino,   d.o.o.,   pod   vložno   št.
1/01934/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge in ustano-
viteljev s temile podatki:

Matična št.: 5493960
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Jezernik Peter, Maribor,

Jocova ulica 12, vstopil 26. 3. 1990 in Raj-
niš Peter, Maribor, Roška ulica 14, vstopil
16. 5. 1994, vložila po 757.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-18040

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00977 z
dne 18. 10. 1994 pri subjektu vpisa CA-
PRICE, konfekcija Lenart, p.o., pod vlož-
no št. 1/01159/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kurnik Roman, razrešen 14. 4. 1994;
direktor Jože Vidovič, razrešen 2. 6. 1994;
stečajna upraviteljica Lesjak Irena, Mari-
bor, Kraljeviča Marka 21, imenovana 2. 6.
1994.

Rg-18064

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06815 z dne 26. 6. 1995 pri

subjektu vpisa CONTINUUM, družba za
poučevanje tujih jezikov, prevajanje, iz-
delavo didaktičnih materialov in trgovi-
no z didaktičnimi materiali, d.o.o., sedež:
Bračičeva 7, Zgornja Polskava, pod vlož-
no št. 1/01768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in tipa zastopnika ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5679559
Osnovni kapital: 1,613.635 SIT
Ustanovitelja: Lešnik Zvonimir in Le-

šnik Marija, oba iz Zgornje Polskave, Bra-
čičeva 7, vstopila 2. 4. 1990, vložila po
806.817,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lešnik Zvonimir, imenovan 2. 4. 1990,
in prokuristka Lešnik Marija, imenovana 23.
12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18085

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01483 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa FUNDUS, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Partizanska 3–5, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/07000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5789150
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesni-

ca 68
Osnovni kapital: 1,627.000 SIT
Ustanoviteljica: Podgornik Danila, Mari-

bor, Knafelčeva ulica 26, vstop 2. 11. 1992,
vložek 1,627.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18141

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01079 z
dne 17. 11. 1994 pri subjektu vpisa FOTO
STUDIO 13, trgovina in storitve, d.o.o.,
pod vložno št. 1/08698/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne
vloge s temile podatki:

Matična št.: 5867738
Osnovni kapital: 1,884.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezjak Sabina, Šentilj

69/a, vstop 26. 5. 1993, vložek 1,884.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18171

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02225 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa TIMEXIM, trgovsko pro-
izvodno storitveno podjetje, d.o.o., sedež:
Na Jelovcu 73, Kamnica, pod vložno št.
1/01419/00 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.: 5324734
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelji: Lečnik Jasna in Lečnik

Darko, oba iz Kamnice, Na Jelovcu 73, vsto-
pila 12. 1. 1990, vložila po 801.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lečnik Jasna, imenovana 12. 1. 1990,
in prokurist Lečnik Darko, imenovan 19. 5.
1994, zastopata družbo brez omejitev.
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Rg-18382

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 132/94 z dne
1. 2. 1994 v reg vl. 1/9004/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo ERIER,
Mednarodni transporti, d.o.o., Maribor,
C. Proletarskih brigad 58, spremembo se-
deža,  tako  da  se  odslej  glasi:  Maribor,
Glavni trg 17/b.

Rg-18417

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02384 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ELEM, trgovina, storitve,
promet, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 10, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639654
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milošič Dejan, Maribor,

Žolgerjeva 10, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18421

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04155 z
dne 3. 10. 1994 pod št. vložka 1/09288/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5867649
Firma: EURO CEHNER, podjetje za

trgovino, transport in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO CEHNER, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Frankolovska ulica 1
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelj: Cehner Ervin, Maribor,

Frankolovska 1, vstop 6. 9. 1994, vložek
1,538.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cehner Ervin, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Cehner Helena, oba
iz Maribora, Frankolovska 1, imenovana 6.
9. 1994.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi (uvoz-
izvoz); prevoz blaga in oseb v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; storitve v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu (rent-a-car, taksi, vlečna služba...); za-
stopniški, posredniški, agencijski, komisij-
ski in komercialni posli v prometu blaga in
storitev; gostinske storitve, doma in v tuji-
ni: gostinske storitve nastanitve – preno-
čišča, penzioni, hotel, storitve prehrane –
restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge
gostinske storitve – kavarne, točilnice in
bari, dostava tople in hladne hrane ter pija-
če na dom; turistične storitve: turistične
agencije, uradi, drugo turistično posredova-
nje; proizvodnja: kovinsko predelovalna in-
dustrija: proizvodnja kovinskega reproduk-
cijskega materiala – litin, kovin in stiskal-
nih izdelkov, kovinskega instalacijskega
materiala, orodij, kovinske embalaže, kotal-
nih ležajev, žičnikov, kovic, vijakov in dru-
gega žičnega materiala, drugega kovinske-
ga reprodukcijskega materiala, kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij, blaga za ši-
roko porabo in drugih kovinskih izdelkov,
strojna industrija: strojev in naprav (brez

električnih in kmetijskih) – energetskih stro-
jev in naprav, gradbenih in rudarskih stro-
jev in naprav, strojev za obdelavo kovin in
lesa, drugih strojev in naprav (brez električ-
nih in kmetijskih), kmetijskih strojev, opre-
me v poklicne in znanstvene namene, meril-
nih in kontrolnih instrumentov in naprav za
avtomatizirano upravljanje, žaganega lesa
in plošč (furnir, panel plošče, iverice...),
končnih lesnih izdelkov – lesenega pohiš-
tva, drugih končnih lesenih izdelkov – lese-
na embalaža, leseni stavbni elementi, galan-
terija iz lesa in plute, predmeti iz protja,
bazičnih kemičnih izdelkov in predelava ke-
mičnih izdelkov: kemičnih vlaken in pla-
stičnih mas – umetnih in sintetičnih vlaken,
plastičnih mas, predelava plastičnih mas –
embalaže iz plastičnih mas, druga predela-
va plastičnih mas, proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov (sredstva za poliranje po-
hištva, kovin, dezinsekcijo in dezinfekci-
jo...); izdelava, popravila in vzdrževanje
predmetov iz: kovin (cestnih vozil...), izdel-
kov precizne mehanike, raznovrstnih kovin-
skih izdelkov, lesenih predmetov, tekstilnih
predmetov, predmetov iz usnja in gume, raz-
novrstnih proizvodov – predmetov iz pla-
stičnih mas; kooperacijski posli s področja
registriranih dejavnosti z domačimi in tuji-
mi fizičnimi in pravnimi osebami; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom: frizer-
ske, kozmetične, masažne, fotografske, či-
stilne...; storitve menjalnic in zastavljalnic;
konsignacijska prodaja blaga in konsigna-
cijskih skladišč; poslovne storitve: prireja-
nje sejmov in razstav in druge organizacij-
ske storitve, druge neomenjene storitve; or-
ganiziranje iger na srečo z mehanskimi na-
pravami in aparati (v okviru zakonsko
dovoljenega).

Rg-18435

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05924 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ESGD, proizvodnja in iz-
delava industrijskih podov, d.o.o., sedež:
Spodnji trg 53, Lovrenc na Pohorju, pod
vložno št. 1/08568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in družbenikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5774861
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelji: Strdin Miloš, Lovrenc na

Pohorju, Spodnji trg 53, in Engel Ervin,
Tieschen, Avstrija, Tieschen-Patzen 51,
vstopila 19. 5. 1993, vložila po 752.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Gruber Her-
bert, Zavec Andrej in Domanjko Andrej,
izstopili 29. 12. 1994.

Rg-18464

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00815 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa EV-
ROAKTIV, transportno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/07636/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5722632
Osnovni kapital: 1,595.888 SIT
Ustanovitelja: Jesenek Metka in Stava-

nja Milan, oba iz Spodnjega Dupleka, Zgor-

nji Duplek 55a, vstopila 11. 2. 1993, vložila
po 797.944 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-18473

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02382 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ETNA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Valvazorje-
va 4, Maribor, pod vložno št. 1/01989/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, dejavnosti in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5377200
Sedež: Maribor, Usnjarska 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šlajmer Fedor, Maribor,

Valvasorjeva 4, vstop 2. 4. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti se razširijo na: storitve me-
njalnic in zastavljalnic, fotografske stori-
tve, storitve na področju financ.

Sedaj se dejavnosti glasijo: trgovina: z
živilskimi proizvodi na debelo, z živilskimi
proizvodi na drobno, z neživilskimi pro-
izvodi na drobno, z neživilskimi proizvodi
na debelo; storitve: gostinske in turistične
storitve, ekonomsko in finančno svetova-
nje, organiziranje in izvajanje marketinških
aktivnosti, posredovanje v blagovnem pro-
metu, reklame in ekonomska propaganda,
posredovanje v prometu s premičninami in
nepremičninami, rekreativne in zabavne ak-
tivnosti, založništvo, leasing, komisijske
storitve, agencijske storitve, zastopanje pod-
jetij, organiziranje in izvajanje iger za zaba-
vo in prosti čas, storitve menjalnic in za-
stavljalnic, fotografske storitve, storitve na
področju financ; uvoz-izvoz: živilskih pro-
izvodov, neživilskih proizvodov; storitve:
zastopanje tujih firm.

Rg-18493

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02761 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOPING, podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., sedež:
Glavni trg 17/b, Maribor, pod vložno št.
1/00952/00 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.: 5285224
Sedež: Maribor, Glavni trg 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gorjak Franc, Maribor,

Veljka Vlahoviča 37, vstop 14. 7. 1989, vlo-
žek 1,125.000 SIT, Zdovc Davorin Martin,
Maribor, Goce Delčeva 32, vstop 14. 7.
1989, vložek 187.500 SIT, in Majerič Alek-
sander, Maribor, Geršakova 27, vstop 27.
12. 1992, vložek 187.500 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sever
Marinka, razrešena 17. 5. 1994; direktorja
Gorjak Franc in Gorjak Marija, oba iz Mari-
bora, Veljka Vlahoviča 37, imenovana 17.
5. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18511

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01379 z
dne 21. 12. 1994 pri subjektu vpisa TRON,
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trgovsko, proizvodno in storitveno pod-
jetje, d.o.o., pod vložno št. 1/02777/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5417252
Osnovni kapital: 1,594.480 SIT
Ustanovitelja: Breznik Rado, vložil

1,584.480 SIT, in Breznik Vera, vložila
10.000 SIT, oba iz Maribora, Dominkuševa
10, vstopila 17. 8. 1990, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi, storitve notranje in mednarodne špe-
dicije, uvoz-izvoz živilskih proizvodov.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ne-
živilskimi proizvodi na debelo in drobno;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; proizvodnja: električne in elek-
tronske opreme, kovinske galanterije; stori-
tve: na področju računalništva, svetovanje
in projektiranje na področju računalništva
ter strojnih in elektroinstalacij, notranje in
mednarodne špedicije; uvoz-izvoz neživil-
skih proizvodov; uvoz-izvoz živilskih pro-
izvodov; komercialne storitve za tuje firme.

Rg-18541

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04493 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TAJGA, proizvodno, stori-
tveno,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,  sedež:
Dolge Njive 14a, Voličina, pod vložno št.
1/08301/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5803322
Osnovni kapital: 1,674.922,50 SIT
Ustanoviteljici: Lovrenčič Irena in Vi-

dovič Olga, obe iz Voličine, Dolge Njive
14a, vstopili 28. 4. 1993, vložili po
837.461,25 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-18574

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00480 z dne 23. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa TOVARNA DUŠIKA RUŠE–NE-
KOVINE, podjetje za proizvodnjo neko-
vin, d.o.o., sedež: Tovarniška cesta 51, Ru-
še, pod vložno št. 1/03724/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5478723
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1995: 7020 Da-

janje lastnih nepremičnin v najem.
Dejavnost, izbrisana 23. 5. 1995: 2626

Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2681
Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov.

Rg-18584

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01369 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa TER-
MOCOMMERCE, proizvodno podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/04327/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5518873
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Banjac Veljko, vstopil 3.

10. 1991, in Banjac Silva, vstopila 22. 10.
1993, oba iz Pakraca, Kneza Branimira 70,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Rampre Andrej, razrešen 4. 5. 1994;
prokurist Werglez Darko, Rače, Ob potoku
67, imenovan 4. 5. 1994.

Rg-18602

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05464 z dne 30. 5. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO–HOBBY, podjetje
za prodajo avto delov in športne opreme,
d.o.o., sedež: Kraigherjeva 16, Lenart v
Slovenskih   goricah,   pod   vložno   št.
1/02507/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5355320
Firma: AVTO–HOBBY, družba za pro-

dajo avto delov in športne opreme, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,545.500 SIT
Ustanovitelja: Božič Črtomir, vložil

1,526.000 SIT, in Božič Marija, vložila
19.500 SIT, oba iz Maribora, Gosposvetska
37, vstopila 6. 7. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Črtomir, imenovan 6. 7. 1990, in
direktorica Božič Marija, imenovana 16. 12.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-18613

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02193 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ARCA, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Rosinova ulica 24, Maribor, pod vložno
št. 1/04231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in tipa zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5851874
Osnovni kapital: 1,578.000 SIT
Ustanovitelja: Šolar Ivan in Šolar Vlad-

ka, oba iz Maribora, Rosinova 24, vstopila
25. 7. 1991, vložila po 789.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šolar Ivan, imenovan 25. 7. 1991, in
direktorica Šolar Vladka, imenovana 29. 6.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: finančno
svetovanje; finančni inženiring; knjigovod-
ske in računovodske storitve; storitve obde-
lave podatkov; tekstilno proizvodnjo; zbira-
nje, čiščenje in distribucijo vode; proizvod-
njo opreme za filtriranje; proizvodnjo kemi-
kalij za kontrolo in čiščenje vode, dajanje
avtomobilov v najem; dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem – tudi počitniških
prikolic.

Dejavnost družbe se odslej glasi: prede-
lava plastičnih mas; izdelava, montaža in
popravilo raznovrstnih proizvodov; izdela-
va, montaža in popravilo predmetov iz pla-
stičnih mas; izdelava, montiranje in servisi-
ranje filtrov za filtrirne naprave; kovinska

predelovalna dejavnost; proizvodnja kovin-
skega reprodukcijskega materiala; proizvod-
nja drugega kovinskega reprodukcijskega
materiala; izdelava, popravilo in servis neo-
menjenih raznovrstnih proizvodov; koope-
racija; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi: trgovinske
storitve – agencijske storitve, posredniške
storitve, zastopniške storitve, borzne stori-
tve, storitve odpravljanja in dostavljanja bla-
ga, storitve ekonomske propagande in re-
klame, sejemske storitve; storitve: notranji
transport – prevoz blaga in opravljanje sto-
ritev v prometu, notranja špedicija, neome-
njene storitve na področju prometa, komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev, posredovanje v pro-
metu blaga in storitev, zastopanje podjetij v
prometu blaga in storitev, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve, finanč-
ni inženiring, finančno svetovanje, consul-
ting, menjalniški posli, vodoinštalaterske
storitve, elektrotehnične storitve, gostinske
storitve; finančno svetovanje; finančni in-
ženiring; knjigovodske in računovodske sto-
ritve; storitve obdelave podatkov; tekstilna
proizvodnja; zbiranje, čiščenje in distribu-
cija vode; proizvodnja opreme za filtrira-
nje; proizvodnja kemikalij za kontrolo in
čiščenje vode; dajanje avtomobilov v na-
jem; dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem – tudi počitniških prikolic.

Družba opravlja naslednje zunanjetrgo-
vinske dejavnosti: uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov, uzvoz in izvoz sto-
ritev iz naslova registriranih dejavnosti, po-
sredovanje v prometu blaga in storitev s
tujino, zastopanje tujih firm v prometu bla-
ga in storitev, mednarodni transport, med-
narodna špedicija, mednarodna sejemska
dejavnost, kooperacija, prodaja tujega bla-
ga iz konsignacijskih skladišč in opravlja-
nje servisnih storitev, opravljanje gospodar-
skih dejavnosti v prostih carinskih conah.

Rg-18615

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 120/94 z dne
18. 2. 1994 v reg. vl. 1/2072/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo ADA trgo-
vina,  proizvodnja,  export-import,  d.o.o.,
Rošnja 49a, Starše, spremembo dejavno-
sti, ki odslej glasi: trgovina: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; proizvodnja: elektrotehničnih
in elektronskih izdelkov in pribora, teleko-
munikacijskih naprav in pribora, pohištva
in notranje opreme, akustičnih aparatov in
pribora, konfekcije in pletenin; storitve: ser-
vis akustičnih in gospodinjskih aparatov,
servis avtomobilov, motorjev, kmetijskih
strojev in plovil; storitve na področju mar-
ketinga: ekonomska propaganda, komercial-
ne storitve, oblikovanje izdelkov, posred-
ništvo, gostinstvo in turizem in prevozniš-
tvo.

Rg-18618

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg  294/94 z dne
18. 4. 1994 v reg. vl. 1/4213/00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje
za projektiranje in inženiring ARHPLUS,
d.o.o., Maribor, Istrska 52, spremembo fir-
me in sedeža, tako da se odslej glasita: fir-
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ma: ARH BIK INVEST, družba za inve-
stiranje, d.o.o.; skrajšana firma: ARH BIK
INVEST, d.o.o.; sedež: Maribor, Stros-
smayerjeva 11;

izstop družbenika Boruta Pečenka, Ko-
sarjeva 47a, Maribor, in pristop ustanovite-
ljev: B.I.K., inženiring, nepremičnine, grad-
bena operativa d.o.o., Maribor, Krekova 18,
in DOMINO INŽENIRING, podjetje za ar-
hitekturo, grafično in gradbeno dejavnost,
d.o.o., Lendava, Rudarska 10a;

spremembo dejavnosti, tako da se odslej
glasi: posredovanje pri investiranju v grad-
bene objekte in nepremičnine ter pripravlja-
nje finančno poslovne dokumetacije za
gradnjo objektov, projektiranje in sorodne
tehnične storitve, projektiranje gradbenih
objektov, drugo projektiranje in izdelava
tehnične dokumentacije, gradbena dejav-
nost: gradnja novih objektov, visoke in niz-
ke gradnje, sanacije in rekonstrukcije, in-
štalacijska in zaključna dela v gradbeništvu,
nadzor in konsulting pri gradnji, gradbeni
in finančni inženiring, trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di vseh trgovskih strok, prevoz blaga in lju-
di v cestnem prometu ter špedicija, komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev, posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev, organizacija in posredova-
nje pri gradnji kompletnih objektov, izdela-
va strokovnih podlag in investicijsko odlo-
čitev, študije, raziskave tržišča, tehnološke
raziskave in študije ter izdelava tehnoloških
načrtov, idejno tehnične in druge študije ter
rešitve in idejni projekti z analizo vplivov
na okolje, prikaz potrebnih investicijskih
vlaganj, izdelava kompletne tehnične in teh-
nološke dokumentacije za vse vrste visokih
in nizkih gradenj, izdelava investicijskih
programov, tehnični in finančni nadzor nad
gradnjo ter realizacijo vseh vrst objektov,
visokih in nizkih gradenj, izdelava kom-
pletne tehnične dokumentacije za tehnolo-
gijo, naprave in objekte za varstvo okolja in
izkoriščanje sekundarne energije, posredo-
vanje pri prodaji nepremičnin.

Rg-18671

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03305 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa A CONSULTING, projek-
tivni biro, d.o.o., sedež: Gosposvetska 11,
Maribor, pod vložno št. 1/06685/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5733367
Osnovni kapital: 1,730.350 SIT
Ustanovitelj: Ačanski Jelenko, Kamni-

ca, Na produ 26, vstop 1. 4. 1992, vložek
1,730.350 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ačanski Jelenko, imenovan 1. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Mihev Ačanski Barbara, Maribor, Mla-
dinska 40, imenovana 31. 5. 1994.

Rg-18679

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05721 z dne 26. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AGENCIJA ČAS, podjetje
za časopisno, agencijsko, založniško in tr-

govsko dejavnost, d.o.o., sedež: Andrenci
12, Cerkvenjak, pod vložno št. 1/05061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5579171
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Jak Koprivc Ivan, Ljublja-

na, Poljanski nasip 30, in Kšela Tomaž, Ma-
ribor, Ulica heroja Šlandra 25, vstopila 26.
2. 1992, vložila po 376.000 SIT, ter Horvat
Marjan, Breg pri Borovnici 55, vstopil 10.
10. 1994, vložil 748.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Horvat Marjan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurista Kšela Tomaž in
Jak Koprivc Ivan, imenovani 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 2212 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 9240 De-
javnost tiskovnih agencij.

Rg-18688

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01162 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa ALEX,
družba za posredovanje, organizacijo in
trgovino, d.o.o., pod vložno št. 1/02058/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5364701
Osnovni kapital: 1,834.452,91 SIT
Ustanoviteljica: Gobec Jelena, Maribor,

Prušnikova 32, vstop 23. 3. 1990, vložek
1,834.452,91 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18748

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg 208/94 z dne 30.
5.  1994  pri  subjektu  vpisa  ŠTERN  TT,
Transportno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Selnica ob Dravi, Dobravska 3, pod
vložno št. 1/7918/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča naslednji spremembi:

Vpiše se pravilen priimek družbenice
Štern Sabine, ki se sedaj glasi: Gazvoda
Sabina, Tavčarjeva 16.

Vpiše se novo stalno prebivališče druž-
benika Gazvoda Bojana, ki se sedaj glasi:
Maribor, Tavčarjeva 16.

Rg-18767

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04070 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTERN TT, transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Dobrav-

ska 3, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/07918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5745136
Osnovni kapital: 12,077.831,50 SIT
Ustanovitelji: Štern Herta, Maribor, Tav-

čarjeva 16, vložek 68,265,70 SIT, Gazvoda
Sabina, Maribor, Tavčarjeva 16, vložek
1,668.265,70 SIT, Gazvoda Bojan, Maribor,
Tavčarjeva 16, vložek 1,568.265,70 SIT,
Krause Helmut, Raunheim, Nemčija, Nahe
Strasse 4, vložek 8,704.768,70 SIT, in Štern
Franc, Maribor, Tavčarjeva 16, vložek
68.265,70 SIT – vstopili 16. 2. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-18778

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04519 z
dne 13. 12. 1994 pri subjektu vpisa ULM-
ER, trgovina in storitve, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/08822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5795613
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žgalin Miroslav, razrešen 2. 11. 1994;
direktor Dugar Andrej, Beltinci, Melinci 63,
imenovan 2. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-18817

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04815 z
dne 27. 12. 1994 pod št. vložka 1/09397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5880823
Firma: DE FACTO TRADE, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DE FACTO TRADE,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Milffelner Miran, Maribor,

Sokolska ulica 30, vložek 45.000 SIT, Ener-
goplan d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, vlo-
žek 150.000 SIT, Namestnik Irena, Selnica
ob Dravi, Kobanska cesta 1, vložek 150.000
SIT, Krumpak Drago, Mengeš, Reboljeva
23, vložek 90.000 SIT, Žmauc Simona, Ore-
hova vas, Hotinjska cesta 27, vložek
765.000 SIT, in Napast Nataša, Maribor,
Ulica bratov Greifov 24, vložek 300.000
SIT – vstopili 23. 11. 1994, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žmauc Simona, imenovana 23. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvo-
di; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; finančne in računovodske
storitve; davčno svetovanje; svetovalne sto-
ritve; gostinske storitve nastanitve, prodaje
hrane in pijače; izvajanje zaključnih del v
gradbeništvu; zastavljalnica; storitve hram-
be zastavljenih predmetov; pripravljanje in
urejanje izvozno-uvozne dokumentacije; iz-
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voz in uvoz neživilskih in živilskih proizvo-
dov.

Rg-18825

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02532 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa DATRON, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Vorohova 29, Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/08818/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5796300
Osnovni kapital: 1,886.302 SIT
Ustanovitelj: Šlosar Ivica, Pekre-Limbuš,

Vorohova 29, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,886.302 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18833

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02276 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DAY & NIGHT, podjetje
za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Cesta proleterskih brigad 62, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04686/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, priimka družbenika in za-
stopnikov ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5562511
Osnovni kapital: 1,745.724 SIT
Ustanovitelj: Tone Aleš, Maribor, Cesta

proleterskih brigad 62, vstop 5. 11. 1991,
vložek 1,745.724 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tone Aleš, imenovan 5. 11. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Klemenčič
Vida, razrešena 24. 5. 1994.

Rg-18838

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05443 z dne 19. 4. 1995 pri
subjektu vpisa DIETNER PROM, podjet-
je za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Goce Delčeva 22, Maribor, pod vložno št.
1/08018/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5755271
Firma: AVTO BOTTARI, trgovina in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO BOTTARI, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 184
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dietner Bojan, Maribor,

Goce Delčeva 22, vstopil 22. 4. 1993, in
Skaza Jožef, Maribor, Meljski hrib, vstopil
22. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Dietner Bojan, imenovan 22. 4. 1993,
in Skaza Jožef, imenovan 22. 12. 1994, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: gostinske stori-
tve prehrane, točilnice, bifeji.

Zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov, za-
stopniške, agencijske in posredniške stori-
tve v zunanjetrgovinskem prometu.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-

mi proizvodi; trgovinske storitve: zastop-
niške, posredniške, agencijske, komisijske;
opravljanje knjigovodskih storitev; gostin-
ske storitve: storitve prehrane, točilnice, bi-
feji.

Zunanjetrgovinska dejavnost: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; za-
stopniške, posredniške, agencijske storitve
v zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-18919

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06192 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa RIKO TRADE, transport-
no in trgovinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Ruprova 3, Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/05928/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5639646
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kerhe Rajko, Miklavž na

Dravskem polju, Ruprova 3, vstop 6. 4.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-18920

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02513 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa REMICO, podjetje za
opravljanje trgovinske dejavnosti na de-
belo in drobno ter inženiring, d.o.o., se-
dež: Kosovelova 11, Maribor, pod vložno
št. 1/01231/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316596
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Levak Ivan, Voličina,

Zgornja Voličina 130, vložek 533.333,40
SIT, Grbac Renato, Pesnica, Doljna Poče-
hova 12/e, vložek 533.333,30 SIT – vstopili
10. 1. 1990, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Levak Ivan, imenovan 23. 5. 1994,
zastopa družbo brez omjitev.

Rg-18973

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00153 z dne 25. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5888913
Firma: MAVI-M, trgovina, storitve, po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVI-M, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Pod vinogradi 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Terboča Dušan, Maribor,

Pod vinogradi 53, Krajnc Drago, Maribor,
Borštnikova 69, in MAVI, d.o.o., Kranj, Ju-
leta Gabrovška 34, vstopili 3. 3. 1995, vlo-
žili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurst Terboča Dušan, direktor Kranjc Dra-
go, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Martinčič Jože, Kranj, Juleta Ga-
brovška 34, imenovani 3. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja
pip in ventilov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbenga
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje 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 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; 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-
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-
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no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo 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 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52464 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;
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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 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; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug

kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-18976

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03771 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MALOTTO, podjetje za tr-
govino na debelo in storitve, d.o.o., sedež:
Štantetova  20,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/04310/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5518652
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Malek Otto, Maribor, Štan-

tetova 20, vstop 15. 9. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18983

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02374 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MOUSE, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Radvanjska 54, Maribor, pod vložno
št. 1/04482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5536391
Osnovni kapital: 1,935.000 SIT
Ustanovitelj: Drnovšek Marko, Maribor,

Radvanjska 54, vstop 5. 11. 1991, vložek
1,935.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18987

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03555 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa METROPOL, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Raz-
lagova  11,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/04745/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5567084
Osnovni kapital: 1,517.550 SIT
Ustanovitelj: Tešič Živan, Maribor, Ro-

mihova 19, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,517.550 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19033

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04354 z
dne 15. 12. 1994 pod št. vložka 1/09385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z neomejeno odgovornostjo s
temile podatki:

Matična št.: 5870879
Firma:  MEGAWIK  KLUN  &  CO.,

družba za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MEGAWIK KLUN &

CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Vrablova 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanoviteljici: Weingerl Stanka, Mari-
bor, Fluksova 3, in Klun Vanja, Maribor,
Kardeljeva 57, vstopili 4. 10. 1994, vložili
po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benici Weingerl Stanka in Klun Vanja, ki
zastopata družbo brez omejitev, ter proku-
rist Weingerl Zlatko, Maribor, Fluksova 3,
imenovani 4. 10. 1994.

Dejavnost družbe: trgovina na drobno in
debelo z blagom neživilskih proizvodov; tr-
govina na drobno in debelo z blagom živil-
skih proizvodov; posredovanje v prometu
blaga in storitev; zastopanje fizičnih in prav-
nih oseb v prometu blaga in storitev; turi-
stično posredovanje; reklamne storitve in
storitve ekonomske propagande; prirejanje
sejmov in razstav; izobraževalna dejavnost:
seminarji, tečaji in predavanja; založniška
dejavnost; organiziranje zabavnih in šport-
nih prireditev; ekonomsko in finančno sve-
tovanje in storitve; zvoz in izvoz blaga ži-
vilskih in neživilskih proizvodov; zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev,
konsignacija.

Rg-19052

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00479 z dne 1. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MAKROTEX, trgovinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska  77,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07603/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5713234
Dejavnost, vpisana 1. 6. 1995: 2812 Pro-

izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4531 Električne inštalaci-
je; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-19080

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05759 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MAG, transportni inženi-
ring, trgovina in turizem, d.o.o., sedež:
Klinetova  10,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/06284/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov, uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5440394
Osnovni kapital: 1,659.000 SIT
Ustanovitelj: Cener Dezider, Maribor,

Klinetova 10, vstop 31. 3. 1992, vložek
1,659.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Cener Dezider in Černoga Alenka,
ki zastopata družbo brez omejitev, ter Čer-
noga Slavko, vsi iz Maribora, Klinetova 10,
imenovani 31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1995: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajaci, 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; 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; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobo zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 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.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnanja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Dejavnost: pod šifro I 63.40 sme družba
opravljati dejavnost drugih prometnih orga-
nizacij – dejavnost špediterjev; pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med manager-
ji in delavci.

Rg-19087

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05582 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  MIK,  zasebno  podjetje,
d.o.o.,  sedež:  Ob  Blažovnici  50,  Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/00929/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 524724
Firma: MIK, svetovanje, trgovina in

storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miselj Vojko, Maribor,

Cesta zmage 107, vstop 23. 5. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Flašker Dejan, izstop 20. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flašker Dejan, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Mislej Vojko, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 01132 Pri-
delovanje drugega sadja in začimb; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1586
Predelava čaja in kave; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodaj določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74831
Prevajanje; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-19097

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05712 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KAMEN, podjetje za pro-
izvodnjo, obdelavo in montažo naravnega
in umetnega kamna ter keramike, grad-
njo prometnih in hidrogradbenih objek-
tov, trgovino, d.o.o., sedež: Levarska 3,
Zgornja   Polskava,   pod   vložno   št.
1/00968/00 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.: 5290023
Osnovni kapital: 1,540.435,04 SIT
Ustanovitelji: Petrovič Ana, Zgornja Pol-

skava, Levarska 3, vstop 26. 6. 1989, vlo-
žek 1,032.090,80 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Petrovič Alojz, izstop 22. 12. 1994;
Petrovič Nataša, Zgornja Polskava, Levar-
ska 3, vstop 22. 12. 1994, vložek 508.344,24
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrovič Alojz, razrešen 22. 12. 1994;
direktorica Petrovič Ana, imenovana 22. 12.
1994, zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-19114

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04141 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KAPLA, podjetje za avto-
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prevozništvo in razne storitve, d.o.o., se-
dež: Brezje 6/a, Poljčane, pod vložno št.
1/06651/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5681006
Dejavnost družbe se razširi za: neomen-

jene storitve na področju prometa, knjigo-
vodske storitve in obdelavo podatkov, trgo-
vino na debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v tranzitu.

Dejavnost se odslej glasi: opravljanje av-
toprevozniških storitev; razni izkopi; vleč-
na služba; opravljanje informacijskega, ra-
čunalniškega in finančnega inženiringa in
svetovanja; trgovina na debelo in drobno;
uvoz in izvoz tovornih vozil, osebnih vozil,
strojev za izkop, delov in pribora za zgoraj
omenjena vozila (stroje), tehnološke opre-
me za avtomatizacijo proizvodnje, elektro-
tehničnih in elektronskih aparatov, strojev,
delov in pribora, tehnične opreme, rezerv-
nih delov in pribora, reprodukcijskega in
potrošnega materiala za preskrbo proizvod-
nje; storitve informacijskega in računal-
niškega inženiringa, avtoprevozništva in iz-
kopov v zunanjetrgovinskem prometu; neo-
mejene storitve na področju prometa; knji-
govodske storitve in obdelava podatkov;
trgovina na debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi v tranzitu.

Rg-19157

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05341 z dne 10. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KONFEKS, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Ulica svobode 24, Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/07702/00 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.: 5735777
Osnovni kapital: 1,886.000 SIT
Ustanovitelja: Jambrovič Valerija, vsto-

pila 17. 12. 1991, in Jambrovič Josip, vsto-
pil 17. 12. 1992, oba iz Miklavža na Drav-
skem polju, Ulica Svobode 24, vložila po
943.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Jambrovič Valerija, imenovana 17. 12.
1991, in Jambrovič Josip, imenovan 28. 12.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-19160

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03250 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa KLEMOS, proizvodnja av-
tomobilskih delov, d.o.o., sedež: Kidriče-
va 16, Lenart, pod vložno št. 1/03948/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5487323
Osnovni kapital: 153,136.000 SIT
Ustanovitelja: KLEMOS, tovarna jekle-

nih konstrukcij, p.o., izstop 25. 11. 1993;
FONDHOLDING, d.o.o., Lenart, Kidričeva
16, vstop 25. 11. 1993, vložek 153,136.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sernec Franc, razrešen 30. 5. 1994;

direktor Potočnik Anton, Zgornja Polskava,
Pohorskega bataljona 45, imenovan 1. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: prodajo
avtomobilov, nadomestnih rezervnih delov
in opreme; prodajo navtične opreme in pro-
izvodov; izvajanje inženiringa za lastno
podjetje in druge naročnike; avtopralnica.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja delov in pribora za vozila na mo-
torni pogon in kmetijske stroje; mehanska
obdelava kovin in zlitin; opravljanje klju-
čavničarskih, varilskih in drugih kovin-
skoobdelovalnih  storitev; proizvodnja re-
zilnega in drugega orodja za izdelavo ko-
vin; proizvodnja vijakov in drugega žičnega
blaga; prevoz blaga za lastne potrebe; pro-
daja presežnega, odpadnega kovinskega in
drugega materiala; prodaja proizvodov pod-
jetja; projektiranje in proizvodnja cestnih,
tirnih, zračnih in plovnih vozil in opreme,
strojev in naprav za industrijo in kmetijstvo,
strojnih in elektroinstalacij, gradbenih ob-
jektov in opreme, predmetov za široko po-
trošnjo, opreme za alternativne vire energi-
je, ekološke opreme; izdelava tehnične do-
kumentacije; industrijski design; inženiring
in marketing ter razvoj tehnologij na po-
dročju elektronike in računalništva, ladje-
delništva, strojegradnje, energetike in kme-
tijstva ter gradbeništva; finančni inženiring;
informacijski inženiring; gospodarsko sve-
tovanje (consulting); znanstveno raziskoval-
na in razvojno raziskovalna dejavnost na
področju industrije in kmetijstva; posred-
ništvo, komisijski in agencijski posli v pro-
metu blaga in storitev ter v prometu z ne-
premičninami; proizvodna kooperacija na
področju dejavnosti podjetja; trgovina na
veliko in malo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; design in izvedba opreme za ob-
jekte, lokale in stanovanja; grafično obliko-
vanje; servisiranje programske in strojne
opreme; posredovanje blaga in storitev; eko-
nomska propaganda; prodaja avtomobilov,
nadomestnih rezervnih delov in opreme;
prodaja navtične opreme in proizvodov; iz-
vajanje inženiringa za lastno podjetje in dru-
ge naročnike; avtopralnica.

Rg-19170

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06354 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SENECA, storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Šarhova 10, Zgornja
Polskava, pod vložno št. 1/05993/00 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 in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5675588
Firma: KANCLER KABESKA, proiz-

vodno,  trgovsko  in  storitveno  podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: KANCLER KABES-
KA, d.o.o.

Sedež: Pragersko, Spodnja Gorica 56/a
Osnovni kapital: 2,371.700 SIT
Ustanovitelja: Zalar Olga, izstop 1. 12.

1994; Kancler Bogdan, Pragersko, Spodnja
Gorica 56/a, vstop 1. 12. 1994, vložek
2,371.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zalar Olga, razrešena 1. 12. 1994;
direktor Kancler Bogdan, imenovan 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost vpisana 30. 6. 1995: 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.; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 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; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki 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; 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; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-
alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in kemič-
nimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5261 Trgovina na
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drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 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); 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 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.

Dejavnost: pod šifro 51.18 ne sme druž-
ba opravljati posredovanja pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-19195

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 333/94 z dne
20. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. na registrskem
vložku št. 1/9130/00 Maribor s temile po-
datki:

Firma: PLAVČAK TRANSPORT, Pod-
jetje za transport, trgovino in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: PLAVŠAK TRANS-
PORT, d.n.o.

Sedež: Maribor, Lovska ul. 53
Ustanovitelja: Plavčak Sašo in Plavčak

Davorin, Maribor, Prušnikova 30, ki vlaga-
ta v družbo 2.000 SIT.

Dejavnost družbe: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di (uvoz in izvoz); prevoz blaga in oseb v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu; storitve notranje in mednarodne špedici-
je; storitve v domačem in mednarodnem
cestnem prometu (rent-a-car, taksi...); za-
stopniški, posredniški, agencijski, komisij-
ski in komercialni posli v prometu blaga in
storitev, z domačimi in tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; gostinske storitve: stori-
tve nastanitve – prenočišča, penzioni, hotel,
storitve prehrane – restavracije s postrežbo,
slaščičarne, druge gostinske storitve – ka-
varne, točilnice in bari, dostava tople in
hladne hrane ter pijače na dom; turistične
storitve: turistične agencije, uradi, drugo tu-
ristično posredovanje; prekladalne storitve:
v lukah, pristaniščih, na železniških posta-

jah in drugih mestih; izdelava, popravila in
vzdrževanje predmetov iz: kovin (cestnih
vozil...), izdelkov precizne mehanike, raz-
novrstnih kovinskih izdelkov, elektrotehnič-
nih izdelkov, strojev in naprav (el. motor-
jev, generatorjev...), elektronskih in teleko-
munikacijskih naprav (sestavni deli elek-
tronskih aparatov in naprav (RA in TV
aparatov...), električnih aparatov za gospo-
dinjstvo (termični, hladilni aparati, aparati
za sušenje in pranje...), drugih elektroteh-
ničnih izdelkov; 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.

Družba odgovarja za svoje obveznosti s
svojim celotnim premoženjem. Za obvez-
nosti družbe odgovarjajo družbeniki s svo-
jim celotnim premoženjem subsidiarno in
solidarno.

Posle družbe bosta vodila oba družbeni-
ka, t. j. Plavčak Davorin in Plavčak Sašo, ki
zastopata družbo doma in v tujini samostoj-
no in neomejeno. Družbo bo zastopala do-
ma in v tujini tudi Plavčak Veronika, neo-
mejeno in samostojno. Vsak izmed družbe-
nikov lahko posluje samostojno in sklepa
posle s soglasjem (pisnim pooblastilom)
preostalih družbenikov.

Rg-19201

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03054 z
dne 27. 10. 1994 pod št. vložka 1/09319/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5856027
Firma:  PIRŠ  TRANS,  mednarodni

transporti in špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: PIRŠ TRANS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Igriška ulica 87
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirš Breda, Maribor,

Igriška ulica 87, vstop 15. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirš Breda, imenovana 15. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe: prevozi blaga v do-
mačem in mednarodnem cestnem prometu;
špediterske storitve v mednarodnem in do-
mačem prometu; organizacija prevoza bla-
ga; mednarodni prometno-agencijski posli;
carinsko posredništvo; trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi; izvoz in uvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov; komisijska prodaja in pro-
daja iz konsignacijskih skladišč; prodaja
blaga v tranzitu; prodaja blaga na leasing;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; proizvodna kooperacija; storitve
tiskanja  in fotokopiranja; gostinske storitve
nastanitve, prodaje hrane in pijače.

Rg-19213

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg 1078/93 z dne
21. 1. 1994 v reg. vl. 1/8696/00 vpisalo

ustanovitev podjetja v zasebni lastnini, družbe
z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: PETOVAR, podjetje za proiz-
vodnjo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: PETOVAR, d.o.o.
Sedež: Lenart, Gradiška c. 4
Ustanovitelj: Branko Petovar, Zg. Porčič

124, Lenart v Slov. goricah.
Osnovna vloga: 100.000 SIT
Dejavnost: proizvodnja prehrambenih

proizvodov, mletje in luščenje žitaric, pro-
izvodnja kruha in peciva, proizvodnja teste-
nin, proizvodnja rastlinskega olja in masti,
proizvodnja živilske krme; trgovina na drob-
no s prehrambenimi proizvodi in surovina-
mi živalskega izvora ter krmili; trgovina na
veliko s prehrambenimi proizvodi in suro-
vinami živalskega izvora ter krmili; storitve
na področju gostinstva in turizma, gostin-
ske storitve nastanitve, prehrane in druge
gostinske storitve, prodaja alkoholnih in bre-
zalkoholnih pijač.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Podjetje zastopa Darko Petovar, direk-
tor, brez omejitev.

Rg-19251

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00741 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa PIGRAD,
gradbeništvo in trgovina, d.o.o. pod vlož-
no št. 1/02901/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnevloge in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5436478
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pintarič Ivan, Miklavž, Na

dobravi 5a, vstop 10. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se dopolni z novo dejavnost-
jo: avtoelektričarstvo.

Dejavnost se odslej glasi: splošna grad-
bena dejavnost: visokogradnje in nizkograd-
nje; trgovina na veliko in drobno: opečni
izdelki, betonski izdelki, betonsko železo,
kovinski profili vseh vrst, les vseh vrst,
stavbno pohištvo, kovinski izdelki za grad-
beništvo, vodoinštalacijski material, grad-
beni stroji in orodja, keramika, steklo, talne
in stenske obloge, apno, cement, gips, lepi-
la, gramoz, pesek, izolacijski material, bar-
ve, lak in zaščitna sredstva za osebno var-
stvo pri delu; uvoz in izvoz: gradbeni stroji,
orodje in pripomočki v gradbeništvu, vse
vrste gradbenega materiala, motorna vozila,
stavbno pohištvo, črna in barvna metalurgi-
ja, sanitarna oprema, elektro inštalacije, vo-
dovodne inštalacije, talne in stenske oblo-
ge; strokovno svetovanje pri gradnji; koo-
peracija; avtoelektričarstvo.

Rg-19256

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01540 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PROFI BSP, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Štantetova 2, Maribor, pod vložno
št. 1/03928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5495946
Osnovni kapital: 1,523.388 SIT
Ustanovitelja: Božič Peter, vstopil

22. 12. 1990, vložil 1,513.388 SIT, in Božič
Sonja, vstopila 3. 5. 1994, vložila 10.000
SIT, oba iz Maribora, Štantetova 2, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božič Peter, imenovan 22. 12. 1990, in
direktorica Božič Sonja, imenovana 3. 5.
1994, zastopa podjetje brez omejitev.

Rg-19815

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06012 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LEFIN, računovodske in
finančne storitve ter svetovanje, d.o.o., se-
dež: Spodnji Porčič 26/c, Lenart, pod vlož-
no št. 1/07594/00 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.: 5720745
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Repovž Ema, izstop

28. 12. 1994; Peterlin Tatjana, Portorož, Se-
ča 72/a, vstop 28. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Repovž Ema, razrešena 28. 12.
1994; direktorica Peterlin Tatjana, imeno-
vana 28. 12. 1994, Portorož, Seča 72/a, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-19259

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 217/94 z dne
21. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev potrošniške zadruge kot
zadruge z omejeno odgovornostjo na regi-
strskem vložku št. 1/9090/00 Maribor s te-
mile podatki:

Firma: POZAMA, potrošniška zadru-
ga železničarjev Maribora

Skrajšana firma: POZAMA, z.o.o.
Sedež: Maribor, Cafova ul. 5
Ustanovitelji: Herlič Ivan, Valvasorjeva

10, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.635 SIT,
Stavbar Gabrijel, Kersnikova ul. 11, Mari-
bor, ki vlaga v zadrugo 4.630,50 SIT, Omer-
zu Nadica, Borova vas 29, Maribor, ki vlaga
v zadrugo 4.620 SIT, Veseljko Igor, Ket-
tejeva 3, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.620
SIT, Krumpak Miroslav, Partizanska 73,
Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.626 SIT, Zu-
pan Ksenja, Brezno 71, Podvelka, ki vlaga v
zadrugo 4.620 SIT, Nastič Ana, Smetanova
38a, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.626 SIT,
Vrabl Marjan, Koroška 105, Maribor, ki vla-
ga v zadrugo 4.637 SIT, Smogavec Rosana,
Hotinja vas 224e, ki vlaga v zadrugo 4.570
SIT, Čurič Jože, Pivola 89, Hoče, ki vlaga v
zadrugo 4.620 SIT, Škrget Milan, Stari log
49, Pragersko, ki vlaga v zadrugo 4.627 SIT,
Flac Janez, Lovska 36, Maribor, ki vlaga v
zadrugo 4.628 SIT, Knafelc Franc, Regen-
tova 4, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.627
SIT, Trebše Ivan, Meljski dol 16, Maribor,
ki vlaga v zadrugo 4.627 SIT, Černej Lidija,
Kolodvorska 11, Pragersko, ki vlaga v za-
drugo 4.628 SIT, Hvauc Srečko, Hotinja vas
15, Orehova vas, ki vlaga v zadrugo 4.626
SIT, Strašek Viktorija, Fochova 15, Mari-
bor, ki vlaga v zadrugo 4.574 SIT, Jeršič

Franc, Čopova ul. 10, Pragersko, ki vlaga v
zadrugo 4.620 SIT, Zupančič Rajko, Vzhod-
na 13, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.620
SIT, Navršnik Marija, Karniška 34, Mari-
bor, ki vlaga v zadrugo 4.624 SIT, Horvat
Anka, Delavska 43, Rače, ki vlaga v zadru-
go 4.626 SIT, Zimič Sonja, Partizanska 75,
Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.620 SIT, Kra-
jnc Anton, Maistrova 5, Ptuj, ki vlaga v
zadrugo 4.630 SIT, Meško Davorin, Regen-
tova 4, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.617
SIT, Grmek Biserka, Meznaričeva 15, Ma-
ribor, ki vlaga v zadrugo 4.626 SIT, Tome
Marko, Kersnikova 9, Maribor, ki vlaga v
zadrugo 4.633 SIT, Šajna Marijan, Meljski
hrib 30a, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.630
SIT, Rola Štefan, Zg. Korena 9, Korena, ki
vlaga v zadrugo 4.662 SIT, Gojkovič Veka,
Ješenca 9a, Rače, ki vlaga v zadrugo 4.626
SIT, Garb Breda, Dol. Počehova 14, Mari-
bor, ki vlaga v zadrugo 4.620,50 SIT, Ma-
jerle Fredi, Domadenikova 14, Maribor, ki
vlaga v zadrugo 4.627 SIT, Rožman Boris,
Počehova 52, Maribor, ki vlaga v zadrugo
4.626,50 SIT, Levačič Stojan, Staneta Se-
verja 15, Maribor, ki vlaga v zadrugo
4.626,50 SIT, Ekart Dragica, Zlatoličje
122a, Maribor, ki vlaga v zadrugo 4.426,50
SIT in Čučič Radivoje, Gunduličeva 16, Ma-
ribor, ki vlaga v zadrugo 4.628 SIT.

Skupno vlagajo ustanovitelji v zadrugo
161.631,50 SIT.

Dejavnost zadruge: trgovinska dejav-
nost: prodaja na drobno in debelo z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi vseh trgovin-
skih strok ter tranzitna trgovina; odkup in
prodaja na debelo in drobno vseh vrst kme-
tijskih pridelov, gozdnih sadežev, zdravil-
nih zelišč in izdelkov domače obrti; konsig-
nacijska prodaja živilskih in neživilskih pro-
izvodov vseh trgovinskih strok; prodaja ži-
vilskih in neživilskih proizvodov vseh vrst
na sejmih, tržnicah in akviziterska prodaja;
gostinstvo in turizem: prehrana, prenočišča,
točilnice, bari, slaščičarne, kmečki turizem,
turistično posredovanje, organizacija izle-
tov in potovanj; komisijski, posredniški in
zastopniški posli v prometu blaga in stori-
tev; prevoz blaga v cestnem prometu; posli
v zunanjem trgovinskem prometu: uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih proizvodov
vseh trgovinskih strok.

V pravnem prometu s tretjimi ima zadru-
ga vsa pooblastila. Zadruga odgovarja za
svoje obveznosti s svojim celotnim premo-
ženjem. Člani zadruge odgovarjajo za ob-
veznosti zadruge v primeru stečaja do dva-
kratne višine članskega deleža.

Radkovič Vojko, prom. inž., zastopa za-
drugo kot direktor neomejeno v notranjem
in zunanjem trgovinskem prometu.

Rg-19365

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06496 z dne 3. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MAIGO, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Glavni trg 19/c, Mari-
bor, pod vložno št. 1/06353/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in družbenikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5656559
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Uran Mateja, Maribor,
Klinetova ulica 12, vstopila 1. 9. 1992, in
Kosič Gorazd, Maribor, Vodovnikova 13,
vstopil 20. 10. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19395

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06341 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MIKL, podjetje za oprav-
ljanje poslov v zunanji in notranji trgovi-
ni, d.o.o., sedež: Apostolova 10, Pekre-
Limbuš, pod vložno št. 1/04456/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5550483
Osnovni kapital: 1,539.031 SIT
Ustanovitelj: Mikl Teo, Pekre-Limbuš,

Apostolova 10, vstop 20. 11. 1991, vložek
1,539.031 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19401

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02726 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MAKROTEX, trgovinsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Ljub-
ljanska  77,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07603/00 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.: 5713234
Osnovni kapital: 1,689.195 SIT
Ustanovitelja: Bračič Danilo, izstop 30.

5. 1994; Kampuš Drago, Maribor, Ljubljan-
ska 77, vstop 30. 5. 1994, vložek 1,689.195
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bračič Danilo, razrešen 30. 5. 1994;
direktor Kampuš Drago, imenovan 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19460

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00607 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu  vpisa  BACCHUS,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Lackova 44/a, Maribor, pod vložno
št. 1/07082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in tipa za-
stopnikov ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5681812
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Brečko Aleksander, Ruše, Ob gozdu 14,
in prokurist Mlakar Janez, Maribor, Jedlič-
kova ulica 4, imenovana 29. 5. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 28511 Galvanizacija; 5110 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
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na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5152 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 2852 Splošna mehanična
dela; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje.

Rg-19495

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03164 z
dne 15. 12. 1995 pri subjektu vpisa BORI,
podjetje za zastopanje in posredovanje
zavarovanj,   d.o.o.,   pod   vložno   št.
1/07338/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in na-
ziva zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5695783
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Šiker Merčnik Danica in

Šiker Borislav, oba iz Maribora, Ul. borcev
za severno mejo 36, vstopila 12. 12. 1992,
vložila po 755.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Šiker Merčnik Danica, imenovana 12.
12. 1992, in direktor Šiker Borislav, imeno-
van 18. 5. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Rg-19502

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05287 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BECOMM, trgovina, d.o.o.,
sedež: Ulica 9. maja 32, Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/01881/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5361184
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bedok Vladimir in Bedok

Marija, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Ulica 9. maja 32, vstopila 9. 2. 1990, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-19533

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00405 z dne 11. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09549/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899559
Firma: BRATA MARKY, podjetje za

storitve, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana  firma:  BRATA  MARKY,

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

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Slovenska ulica 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Marki Peter in Marki Do-

ni, oba iz Maribora, Slovenska ulica 18,
vstopila 5. 4. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marki Vera, Maribor, Slovenska
ulica 18, imenovana 5. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 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 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; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 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);
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
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nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-19560

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02545 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa HAFTER, storitveno pod-
jetjje, d.o.o., sedež: Flisova 73, Hoče, pod
vložno št. 1/07089/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala, družbenikov in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5705959
Firma: HAFTER, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.467 SIT
Ustanovitelji: Munda Stanislav, Hoče,

Flisova 73, vstop 23. 11. 1992, vložek
394.600 SIT, Varl Smiljan, Maribor, Facho-
va 66, vstop 30. 5. 1994, Munda Brigita,
Hoče, Flisova 73, vstop 30. 5. 1994, vložek
360.000 SIT – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Munda Stanislav, imenovan 23. 11.
1992, ter Munda Brigita in Varl Smiljan,
imenovana 30. 5. 1994, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-19564

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00463 z dne 18. 5. 1995 pod
vložno št. 1/09501/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900107
Firma: HRIBAR JERENEC-ZIB, trgo-

vina in turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: HRIBAR JERENEC-

ZIB, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 53
Ustanoviteljici: Jerenec Zdenka, diplo-

mirana ekonomistka, Maribor, Cesta prole-
tarskih brigad 77, vstopila 18. 4. 1995, in
Gribar Branka, diplomirana ekonomistka,
Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, vstopila
18. 5. 1995 – odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benici Jerenec Zdenka in Hribar Branka,
imenovani 18. 5. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-

vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-19582

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00893 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa GO-
JČIČ, trgovsko podjetje, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/02980/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5439043
Osnovni kapital: 1,769.200 SIT
Ustanovitelj: Gojčič Jožef, Starše 76, vs-

top 17. 9. 1990, vložek 1,769.200 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19583

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01634 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa GRAD
PRAL, gradbeništvo, trgovina in storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/08272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5784042
Osnovni kapital: 1,545.500 SIT
Ustanoviteljici: Novakovič Živana, Ma-

ribor, Knafelčeva 30, in Novakovič Željana,
Maribor, Pregljeva 14, vstopili 28. 5. 1993,
vložili po 772.750 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, imenovani za zastopanje: direk-
torica Novakovič Živana, imenovana 28. 5.
1993, in prokuristka Novakovič Željana,
imenovana 16. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-19599

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00730 z dne 17. 1. 1995 pri
subjektu vpisa GORAN EXPORT, podjet-
je za trgovino in storitve, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/04639/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z ome-
jeno odgovornostjo v komanditno družbo s
temile podatki:

Matična št.: 5561132
Firma: GORAN EXPORT, Janžekovič

& Co., podjetje za trgovino in storitve,
k.d.

Skrajšana  firma:  GORAN  EXPORT,
Janžekovič & Co., k.d.

Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Maribor, Pionirska ulica 5
Ustanovitelja: Brezovar Janžekovič Du-

nja, komplementar, ki odgovarja s svojim
premoženjem, in Janžekovič Goran, koman-
ditist, ki ne odgovarja, oba iz Maribora, Uli-

ca Veljka Vlahoviča 37, vstopila 15. 4. 1994,
vložila po 6.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Brezovar Janžekovič Dunja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Janže-
kovič Goran, imenovana 15. 4. 1994.

Rg-19601

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03092 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  GRANDAG,  trgovina  in
storitve, d.o.o., sedež: Razlagova 9/I, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08657/00 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.: 5783763
Osnovni kapital: 1,650.859,65 SIT
Ustanovitelja: Granda Cvetko, Rače, Je-

šenca 2, vložil 1,526.611 SIT, in Sveglar
Ivan, 4019 Monheim,  Nemčija, Lortzing-
weg 14, vložil 124.248,65 SIT – vstopila
21. 4. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19617

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01705 z dne 3. 2. 1995 pri
subjektu  vpisa  GTP  KRAMBERGER,
gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o., se-
dež: Spodnji Porčič 18, Lenart, pod vlož-
no št. 1/05363/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5595347
Osnovni kapital: 1,608.789,50 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Marija, Le-

nart, Spodnji Porčič 18, vstopila 10. 3. 1992,
in Kramberger Stanislav, Nemčija, Altdorf
b. Nürnberg, vstopil 30. 11. 1992, vložila
po 804.394,75 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-19647

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06671 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GRUPPE 3, arhitekturni
biro, d.o.o., sedež: Dogoška cesta 82, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09112/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča problikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5846315
Firma: GRUPPE 3/NUSSMULLER &

CO., arhitekturni biro, d.n.o.
Skrajšana  firma:  GRUPPE  3/NUSS-

MULLER & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: GRUPPE 3, Graz, Avstri-

ja, Zinzendorfgasse 1, vložek 292.299,89
SIT, in Sitar Jakil Metka, diplomirana inže-
nirka arhitekture, Maribor, Dogoška 82, vlo-
žek 15.384,20 SIT – vstopila 28. 12. 1994,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Sitar Jakil Metka in Nussmuller Wer-
ner, Graz, Avstrija, Rettenbacherstrasse 5/h,
imenovana 28. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost: zastopniški, posredniški,
agencijski, komisijski in komercialni posli
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v prometu blaga in storitev z domačimi in
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; fi-
nančne, tehnične in poslovne storitve doma
in v tujini: projektiranje in sorodne tehnične
storitve – prostorsko in urbanistično plani-
ranje in projektiranje po naročilu, projekti-
ranje gradbenih objektov, drugo projektira-
nje (strojno, elektro...) in inženiring, preiz-
kušanje gradbenega materiala in zemljišča,
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve, poslovne storitve – storitve kontro-
le kakovosti in količine blaga, prirejanje sej-
mov, razstav in druge organizacijske stori-
tve, storitve oblikovanja in dizajniranja; de-
javnosti gradbeništva doma in v tujini: viso-
ke in nizke gradnje in hidrogradnje – gradnja
prometnih objektov, gradnja hidrogradbe-
nih objektov, gradnja drugih objektov dela
v gradbeništvu – napeljava in popravilo
gradbenih inštalacij, zaključna in obrtna de-
la v gradbeništvu; stanovanjske dejavnosti
in urejanje naselja in prostora: urejanje na-
selja in prostora po naročilu – urejanje
stavbnega zemljišča, urejanje in vzdrževa-
nje parkov, zelenic in rekreacijskih površin,
stanovanjska dejavnost; kooperacijski posli
z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi
osebami s področja registriranih dejavnosti.

Rg-19664

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03748 z
dne 3. 10. 1994 pod št. vložka 1/09289/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5857503
Firma:  GRADBENIŠTVO  LOVREC,

splošna gradbena dela, d.o.o.
Skrajšana firma: LOVREC, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Juršinci, Senčak pri Juršincih 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrec Alojz, Juršici, Sen-

čak pri Juršincih 30, vstop 11. 3. 1994, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrec Alojz, imenovan 11. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe: gradbeništvo – nizke
in visoke gradnje; gradbeni inženiring, nad-
zorstva gradenj; zaključna gradbena, inšta-
laterska in podobna dela; prevoz blaga v
cestnem tovornem prometu; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi.

Rg-19671

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06236 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa DUBRAVKA, svetovanje,
zastopanje in storitve, d.o.o., sedež: Hero-
ja Šlandra 27, Maribor, pod vložno št.
1/06905/00 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 in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5885019
Firma: MOJANA, trgovina in storitve,

d.o.o.

Skrajšana firma: MOJANA, d.o.o.
Sedež: Maribor, Malečnik 132
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelji: Kumer Dubravka, izstopi-

la 17. 11. 1994; Ajtnik Janez, Maribor, Gro-
harjeva 5, vložil 1,405.000 SIT, in Knuplež
Božo, Maribor, Malečnik 132, vložil
247.000 SIT, vstopila 17. 11. 1994, odgo-
vornost: ne odgovarjata; direktorja Ajtnik
Janez in Knuplež Božo, imenovana 17. 11.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
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; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74031 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-19696

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00520 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in  proizvodno  podjetje,  Maribor,  d.d.,
SPE 6: AVTOMOBILI, sedež: Belokranj-
ska 12, Maribor, pod vložno št. 1/00520/06
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5003938
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gradišnik Franc, razrešen 28. 1. 1995;
direktor Sitar Danilo, Maribor, Prušnikova
46, imenovan 1. 3. 1995, zastopa družbo v
okviru dejavnosti strateške poslovne enote
z omejitvijo sklepanja pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin, dajanja hipotek in skle-
panja kreditnih pogodb.

Rg-19703

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04359 z dne 2. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JUMBO, storitveno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., sedež: Borova vas
24, Maribor, pod vložno št. 1/02923/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5417058
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Boris, Maribor, Bo-

rova vas 34, vstop 26. 9. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19706

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01824 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa JORDAN & PREVOZ, pod-
jetje za storitve, d.o.o., sedež: Bistriška
cesta 42, Poljčane, pod vložno št.
1/04165/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5528291
Osnovni kapital: 4,008.000 SIT
Ustanovitelj: Jordanov Miroslav, Polj-

čane, Bistriška cesta 42, vstop 14. 6. 1991,
vložek 4,008.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19803

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06351 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LENHAAS, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Cigonca 17, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/06100/00 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.: 5647533
Osnovni kapital: 6,297.277,20 SIT
Ustanovitelja: Lenčič Tomislav, Sloven-

ska Bistrica, Cigonca 23, in Haas Hans Ro-
bert, Remscheid 5630, Nemčija, Emilien-
strasse 56, vstopila 31. 5. 1991, vložila po
3,148.638,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-19807

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04021 z
dne 6. 9. 1994 pod št. vložka 1/09257/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev tuje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5866596
Firma: LORIKA, podjetje za proizvod-

njo prehrambenih in kmetijskih proizvo-
dov, trgovino, storitve in turizem, p.o.,
Pula, Marčana, Loborika 71, PODRUŽ-
NICA MARIBOR

Skrajšana  firma:  LORIKA,  p.o.,  Po-
družnica MARIBOR

Pravno org. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Meljski hrib 30/a
Ustanovitelj: LORIKA, podjetje za pro-

izvodnjo prehrambenih in kmetijskih pro-
izvodov, trgovino, storitve in turizem, p.o.,
Loborika 71, Marčana, Pula, PODRUŽNI-
CA MARIBOR, Maribor, Meljski hrib 30a,
vstop 4. 7. 1994, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šajna
Marjan, Maribor, Meljski hrib 30a, imeno-
van 4. 7. 1994, zastopa podružnico kot po-
slovodja brez omejitev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1980 Št. 28 – 30. V. 1996

Dejavnost podružnice je: trgovina na ma-
lo, trgovina na veliko ter uvoz in izvoz bla-
ga: prehrambeni proizvodi – vse, nepre-
hrambeni proizvodi – vse, razen orožja, mu-
nicije in predmetov za potrebe ONO in DSZ;
storitve: storitve reklame in ekonomske pro-
pagande, storitve raziskave trga (marke-
ting); kreiranje ekonomske propagande in
drugo v zvezi s tem, komercialne zadeve za
uresničitev funkcije prometa blaga in stori-
tev, razne finančne in ekonomske storitve
in intelektualne storitve, storitve notranje in
mednarodne špedicije, posredništva, oprav-
ljanje komisijskih poslov na področju pro-
meta blaga in storitev in podobno; turistič-
no posredovanje: turistične agencije – stori-
tve organizacije in posredovanja v organizi-
ranju potovanj, izletov, ekskurzij in drugih
podobnih aranžmajev doma in v tujini, po-
sredovanje pri namestitvi turistov v objekte
v privatni lastnini in drugo posredovanje na
področju turizma.

Rg-19809

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02349 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LAZURA, trgovsko, stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Antoličičeva
10, Maribor, pod vložno št. 1/05474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in tipa za-
stopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5600359
Sedež: Maribor, Kraljeviča Marka n/n
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Zupanič Milita, Miklavž,

Vukova 6, in Sagadin Jolita, Maribor, Anto-
ličeva 18, vstopili 10. 3. 1992, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Sagadin Jolita, imenovana 10. 3. 1992,
in Zupanič Milita, imenovana 26. 5. 1994,
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-19824

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05635 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LAMOTEXPRES, servis,
transport,  trgovina,  d.o.o.,  sedež:  Ulica
svobode 13, Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/04962/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5678196
Osnovni kapital: 1,864.046,40 SIT
Ustanovitelj: Lamot Zdravko, Miklavž

na Dravskem polju, Ulica svobode 13, vs-
top 23. 12. 1991, vložek 1,864.046,40 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: gostin-
ske storitve: gostinske storitve nastanitve –
prenočišča, penzioni, hotel, storitve prehra-
ne – restavracije s postrežbo, slaščičarne,
druge gostinske storitve – kavarne, točilni-
ce in bari, dostava tople in hladne hrane ter
pijače na dom; proizvodnja: kovinsko pre-
delovalna industrija: proizvodnja kovinske-
ga reprodukcijskega materiala – litih, kova-
nih in stiskanih izdelkov, kovinskega insta-
lacijskega materiala, orodij, kovinske em-
balaže, kotalnih ležajev, žičnikov, kovic,
vijakov in drugega žičnega materiala, dru-

gega kovinskega reprodukcijskega materia-
la, blaga za široko porabo in drugih kovin-
skih izdelkov; dejavnosti gradbeništva: vi-
soke, nizke gradnje in hidrogradnje, inštala-
cijska in zaključna dela v gradbeništvu; sto-
ritve v cestnem prometu: rent-a-car, vlečna
služba.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu; storitve notranje špedicije;
zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev; storitve servisa: avtoelektrika –
montaža in demontaža avtomobilskih gum;
proizvodnja: uteži za vulkanizacijo, kovin-
sko predelovalna industrija: proizvodnja ko-
vinskega reprodukcijskega materiala – litih
kovanih in stiskalnih izdelkov, kovinskega
inštalacijskega materiala, orodij, kovinske
embalaže, kotalnih ležajev, žičnikov, kovic,
vijakov in drugega žičnega materiala, dru-
gega kovinskega reprodukcijskega materia-
la, blaga za široko porabo in drugih kovin-
skih izdelkov; dejavnosti gradbeništva: vi-
soke, nizke gradnje in hidrogradnje, inštala-
cijska in zaključna dela v gradbeništvu;
gostinske storitve: gostinske storitve nasta-
nitve – prenočišča, penzioni, hotel, storitve
prehrane – restavracije s postrežbo, slašči-
čarne, druge gostinske storitve – kavarne,
točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane ter pijače na dom; izvoz in uvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov; prevoz bla-
ga in oseb v mednarodnem cestnem prome-
tu; organiziranje in izvajanje zastopniških
in posredniških poslov s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; storitve mednarodne špe-
dicije; storitve v cestnem prometu: rent-a-
car, vlečna služba.

Rg-19827

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04881 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LEVANA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Jožeta Lamperta 13,
Maribor, pod vložno št. 1/03187/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5428122
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustnovitelja: Urošević Marijan, Maribor,

Jožeta Lampreta 13, in Radovniković Ro-
berto, Split, Hrvaška, Čajkovskog 4, vstopi-
la 4. 10. 1994, vložila po 751.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,

tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 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); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-19845

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05159 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LINETA ENGINEERING,
podjetje za proizvodnjo, inženiring in raz-
voj, d.o.o., sedež: Vandotova ulica 8, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06256/00 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.: 5668182
Osnovni kapital: 1,565.821 SIT
Ustanovitelji: Tomažič Ferdinand, Mari-

bor, Vandotova 8, vstopil 30. 3. 1992, vložil
782.910,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Perše Jožef in Trabe Aleksander, izsto-
pila 21. 12. 1994; Tomažič Majda, Maribor,
Vandotova 8, vstopila 21. 12. 1994, vložila
782.910,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomažič Ferdinand, imenovan 30. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19847

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04589 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LESKO, trgovina, posred-
ništvo, export-import, d.o.o., sedež: Ma-
kole 36, Makole, pod vložno št. 1/02016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
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sti in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5364825
Firma: LESKO, trgovina, gostinstvo in

turizem, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelja: Lesjak Karel in Lesjak Ol-

ga, oba iz Makol 36, vstopila 26. 2. 1990,
vložila po 794.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lesjak Karel, imenovan 26. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5111 Posrednišvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-19848

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02625 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LERO, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., sedež: Radehova 7,
Lenart, pod vložno št. 1/07343/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5734932
Osnovni kapital: 1,665.000 SIT
Ustanovitelj: Rozin Iztok, Lenart, Rade-

hova 7, vstop 14. 12. 1992, vložek 1,665.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19852

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02748 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LENT MARKETING, tr-
govina, storitve in gostinstvo, d.o.o., se-
dež: Dravska ulica 8, Maribor, pod vložno
št. 1/02288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5405394
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Babovič Dejan, Maribor,

Goriška 5, vstop 25. 5. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19855

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 28/94 z dne
28. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča na registrskem vložku št. 1/4412/00
Maribor naslednje spremembe: pri subjektu
vpisa LARA, Jezikovni, turistični, trgo-
vinski consulting in marketing, d.o.o., se-
dež: Maribor, Pohorska 6a.

Spremembo firme in sedeža, tako da se
odslej glasita: LARA, Prevajanje, pouče-
vanje in marketing, d.o.o., skrajšana fir-
ma: LARA, d.o.o.; sedež: Maribor, Kle-
tarska ul. 3.

Iz podjetje izstopita družbenika Šparaš
Bojan in Šparaš Magda, Maribor, Pohorska
6a.

Rg-19865

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02389 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DA & DA, transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Pliberško-
va 19, Maribor, pod vložno št. 1/04961/00
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.: 5583519
Firma: NOVAK-DA & DA, transport-

no in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVAK-DA & DA,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,598.284,80 SIT
Ustanovitelja: Novak Darko, vstopil 19.

12. 1991, vložil 1,432.300,80 SIT, in Novak
Darka, vstopila 30. 5. 1994, vložila 165.984
SIT, oba iz Maribora, Pliberškova 19, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Novak Darko, imenovan 19. 12. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Novak Darka, imenovana 30. 5. 1994.

Rg-19867

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01792 z
dne 29. 12. 1994 pri subjektu vpisa NAR-
IMPORT, trgovina in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/08833/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5794226
Osnovni kapital: 1,501.568,20 SIT
Ustanoviteljica: Razboršek Nada, Star-

še, Marjeta na Dravskem polju 29, vstop 9.
6. 1993, vložek 1,501.568,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-19871

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03831 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa NIM, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Gašperičeva 8,
Miklavž na Dravskem polju, pod vložno
št. 1/08352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5773890
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Irena, Miklavž na

Dravskem polju, Gašperičeva 8, vstop 28. 4.

1993, vložek 1,616.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19876

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06229 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa NEDELJKO, proizvodno,
storitveno in trgovinsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Nad Čreto 18, Kamnica, pod vlož-
no št. 1/03924/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5513596
Osnovni kapital: 1,588.576 SIT
Ustanovitelj: Nedeljko Peter, Kamnica,

Nad Čreto 18, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,588.576 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19878

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05320 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu  vpisa  NORDI,  proizvodno,  go-
stinsko, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Fram 6, Fram, pod vložno št.
1/08797/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5796440
Osnovni kapital: 1,580.500 SIT
Ustanoviteljica: Holtzl Iskra Brigita,

Fram 6, vstop 30. 12. 1992, vložek
1,580.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19881

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04013 z
dne 17. 10. 1994 pod št. vložka 1/09242/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev poslovne enote v Ljubljani s temile
podatki:

Matična št.: 5860580001
Firma:  NOVA  KREDITNA  BANKA

MARIBOR, d.d., POSLOVNA ENOTA V
LJUBLJANI

Skrajšana  firma:  NOVA  KREDITNA
BANKA MARIBOR, d.d.

Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Slovenska 56
Ustanoviteljica: NOVA KREDITNA

BANKA MARIBOR, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 4, vstop 27. 7. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nemec Zoran, Ljubljana, Kersnikova
12, imenovan 9. 12. 1993, zastopa Poslovno
enoto v okviru pooblastil začasne uprave
Nove Kreditne banke Maribor, d.d.

Dejavnost: sprejemanje vseh vrst denar-
nih vlog pravnih in fizičnih oseb; dajanje in
najemanje kreditov; opravljanje poslov pla-
čilnega prometa; odkupovanje čekov in me-
nic; poslovanje s tujimi plačilnimi sredstvi;
nakup in prodaja ter upravljanje z vrednost-
nimi papirji domačih izdajateljev; prevze-
manje in izdajanje poroštva in garancije ter
sprejemanje drugih obveznosti za svoje ko-
mitente, ki se lahko izpolnijo v denarju;
nakup in izterjava terjatev; hramba vred-
nostnih papirjev in drugih vrednosti.

Rg-19900

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05212 z dne 23. 5. 1995 pri
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subjektu vpisa OPUM, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Srednje 33,
Kamnica, pod vložno št. 1/07966/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v druž-
bo z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5747635
Firma:  OPUM-LEP  STANISLAV  &

CO., storitveno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: OPUM-LEP STANIS-

LAV & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Zavec Ljubimka – strojni

tehnik in Lep Stanislav – ključavničar, oba
iz Kamnice, Srednje 33, vstopila 27. 12.
1994, vložila po 73.447,50 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Lep Stanislav in Zavec Ljubimka,
imenovana 27. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-19904

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 139/94 z dne
18. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča na registrskem vložku št. 1/5913/00
Maribor naslednji spremembi: pri subjektu
vpisa OITA, Podjetje za trgovske storitve
in  proizvodnjo,  d.o.o.,  sedež:  Maribor,
Makedonska ul 44.

Spremembo ustanoviteljev: iz družbe iz-
stopi z dnem 25. 1. 1994 dosedanji družbe-
nik Nadi Loč, Maribor, Cesta k Dravi 17, ki
ob izstopu prepušča svoj delež družbeniku
Žic Haroldu.

Spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje: preneha funkcija direktorja in vsa
pooblastila za zastopanje in predstavljanje
družbe  dosedanjemu direktorju Nadi Loč.
Na novo se imenuje za direktorja družbe
Žic Harold, ki zastopa in predstavlja družbo
doma in v tujini neomejeno.

Rg-19906

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 124/94 z dne
11. 4. 1994 v reg. vl. 1/6953/00 vpisalo pri
družbi  z  omejeno  odgovornostjo  OCCA-
SIO,  Trgovina,  storitve,  proizvodnja,
d.o.o., Sladki vrh, Vranji vrh 21/h: razši-
ritev dejavnosti na: strateški razvoj in plani-
ranje, izdajanje kreditnih kartic, menjalniške
posle, dajanje jamstev, garancij, avalov in
drugih oblik jamstev, druge finančne posle.

Rg-19915

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00717 z dne 11. 1. 1995 pri
subjektu vpisa OCASIO, trgovina, stori-
tve,  proizvodnja,  d.o.o.,  pod  vložno  št.
1/06953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5680727
Osnovni kapital: 1,709.429 SIT
Ustanovitelja: Tobias Filip, Hoče, Ulica

Janka Serneca 45, vložil 60.000 SIT, in Pri-
morac Miro, Leibnitz, Avstrija, Grazergas-
se 79, vložil 1,649.429 SIT – vstopila 2. 10.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19920

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03512 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  OSMINKA,  podjetje  za
proizvodnjo, storitve, posredništvo in tr-
govino, d.o.o., sedež: Obrežna ulica 131,
Maribor pod vložno št. 1/05610/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5657024
Osnovni kapital: 1,553.062,54 SIT
Ustanovitelj: Žaler Janez, Maribor,

Obrežna ulica 131, vstop 28. 3. 1992, vlo-
žek 1,553.062,54 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19947

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03096 z
dne 27. 10. 1994 pri subjektu vpisa SCHAL-
INGER, export-import, podjetje za za-
stopanje in trgovino, d.o.o., pod vložno št.
1/05252/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5587930
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Šali Zvonko, Maribor, Lev-

čeva 4, vstop 23. 3. 1992, vložek 2,108.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se v celoti sprememni tako,
da se odslej glasi: pomorski promet: prevoz
potnikov in blaga v pomorskem prometu –
prevoz potnikov in blaga z ladjami in tra-
jekti v čezoceanski in obalni plovbi, stori-
tve v pomorskem prometu – storitve v po-
morskem prometu, vštevši reševanje in vle-
čenje ladij, storitve marin v pomorskem pro-
metu; rečni in jezerski promet: prevoz
potnikov in blaga v rečnem in jezerskem
prometu – prevoz potnikov in blaga po re-
kah, prekopih in drugih notranjih vodnih
poteh, storitve v rečnem in jezerskem pro-
metu – storitve pristanišč, ladijskih splav-
nic, reševanje in dviganje plovil, storitve
marin v rečnem in jezerskem prometu; cest-
ni promet: prevoz potnikov v cestnem pro-
metu – prevoz blaga v cestnem prometu –
prevoz tovora, lokalni in na daljših relacijah
s tovornjaki, traktorji in z drugimi motorni-
mi vozili s priklopnikom ali brez njega ter z
vprežnimi vozovi, storitve v cestnem pro-
metu – storitve avtobusnih postaj, posojanje
avtomobilov, tovornjakov in avtobusov brez
voznika; mestni promet: prevoz potnikov v
mestnem in obmestnem prometu – prevoz
potnikov v mestnih, obmestnih naseljih in
drugih krajih z avtobusi, tramvaji in trolej-
busi, prevoz potnikov do letališča in drugih
postaj in od letališča in drugih postaj, pre-
voz potnikov s taksi avtomobili, prevoz pot-
nikov z drugimi prometnimi sredstvi – pre-
voz potnikov z vzpenjačami, žičnicami in
vprežnimi vozili; trgovina na drobno: trgo-
vina z živilskimi proizvodi na drobno –
kruh, pecivo, mleko in mlečni izdelki, zele-
njava, sadje in izdelki, meso, perutnina, ribe
in mesni izdelki, razna živila, alkoholne pi-
jače in proizvodi za hišne potrebe, trgovina
z neživilskimi proizvodi na drobno – tkani-
ne in konfekcija, obutev, usnje, guma in
plastika, kovinsko in elektrotehnično blago,
kurivo in gradbeni material, pohištvo, kera-

mika, steklo in porcelan, barve, laki in ke-
mikalije, knjige, pisarniški material in pri-
bor, tobak in drugi neživilski proizvodi, tr-
govina z mešanim blagom na drobno – bla-
govnice, druge trgovine z mešanim blagom,
trgovina z vozili in deli na drobno, trgovina
z naftnimi derivati na drobno; trgovina na
debelo: trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo – žita in mlevski izdelki, zelenjava,
sadje in izdelki, alkoholne pijače, živina in
perutnina, razna živila in proizvodi za hišne
potrebe, trgovina z neživilskimi proizvodi
na debelo – tkanine in konfekcija, surove
kože, volna, kovinsko in elektrotehnično
blago, gradbeni, sanitarni, instalacijski ma-
terial, kemični izdelki, barve in laki, papir,
pisarniški material in pribor, zdravila in sa-
nitarni material, tobak in drugi neživilski
proizvodi, trgovina z vozili, deli in pribo-
rom na debelo, trgovina z naftnimi derivati
na debelo, trgovina z mešanim blagom na
debelo; gostinstvo: gostinske storitve nasta-
nitve – hoteli, moteli, penzioni in turistična
naselja s sezonskim poslovanjem, hoteli,
moteli, penzioni in turistična naselja s celo-
letnim poslovanjem, delavski, otroški in
mladinski počitniški domovi, kampi, druge
nastanitvene storitve, prenočišča, gostilne,
planinski domovi, spalniki, zasebno odda-
janje sob, gostinske storitve prehrane – re-
stavracije s postrežbo, restavracije s samo-
postrežbo, restavracije družbene prehrane,
druge storitve prehrane, druge gostinske sto-
ritve – kavarne, krčme, točilnice, bari; turi-
stično posredovanje: turistične agencije, tu-
ristični uradi.

Rg-20003

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00105 z dne 19. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09477/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Firma: SAITI B + L, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: SAITI B + L, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež:  Pekre-Limbuš,  Limbuška  ce-

sta 26
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Saiti Bajram – trgovski

tehnik in Saiti Lidija – trgovski tehnik, oba
iz Peker-Limbuša, Limbuška cesta 26, vsto-
pila 2. 2. 1995, vložila po 25.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Saiti Bajram in Saiti Lidija, imeno-
vana 2. 2. 1995, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 28 – 30. V. 1996 Stran 1983

ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Rg-19971

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00144 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SATEX, podjetje za CATV
sisteme in trgovino, d.o.o., sedež: Vranji
vrh  21/b,  Sladki  vrh,  pod  vložno  št.
1/01488/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti in uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5332036
Dejavnost, vpisana 16. 5. 1995: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električne in-
štalacije; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, 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 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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina 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 tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 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);
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Dejavnost: pod šifro G 52.488 ne sme
družba opravljati trgovine z orožjem in stre-
livom.

Rg-18819

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04859 z dne 22. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DIXITRON, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Mlinska
22, Maribor, pod vložno št. 1/05727/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615992
Dejavnost se razširi z naslednjim: servis

in popravilo osebnih vozil, servis in popra-
vilo kovinskih in električnih izdelkov, kon-
signacija neživilskih proizvodov.

Dejavnost se odslej glasi: storitve: po-
sredovanje pri nakupu in prodaji rabljenih
vozil, svetovanje in ocenitev vrednosti vo-
zil, storitve ekonomske propagande in re-
klame; raziskava trga, marketing, komer-
cialni posli pri uresničevanju prometa blaga
in storitev, posredovanje v prometu blaga in
storitev, zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; trgovina na debelo in drobno: trgovi-
na na debelo in na drobno z neživilskimi
proizvodi, trgovinske storitve: agencijske
storitve, zastopniške storitve, posredniške
storitve, borzne storitve, odprava in dostava
blaga, storitve reklame in ekonomske pro-
pagande, storitve sejemske dejavnosti, ser-
vis in popravilo osebnih vozil, servis in po-
pravilo kovinskih in električnih izdelkov,
servis in popravilo kovinskih in električnih
izdelkov, konsignacija neživilskih proizvo-
dov, uvoz in izvoz neživilskih proizvodov,
prodaja blaga tujih proizvajalcev s konsig-
nacijskega skladišča in servisne storitve, ko-

mercialni posli pri uresničevanju prometa
blaga in storitev s tujino, posredovanje v
prometu blaga in storitev s tujino, zastopa-
nje tujih firm v prometu blaga in storitev.

Rg-18831

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00098 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa DESIGNHAUS, trgovina in
storitve,  d.o.o.,  sedež:  Ulica  Šercerjeve
brigade  5,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/09369/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5866731
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Vidovič Željko, Maribor, Staneta Se-
verja 2, imenovan 15. 9. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Breberina Denis,
Maribor, Ulica Šercerjeve brigade 6, ime-
novan 15. 9. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev; direktorica Žarek Nataša, Sisak, R Hr-
vaška, Gušče 120, imenovana 2. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Koren Rosemary, Ulica Arnolda Tovornika
5, imenovana 2. 2. 1995.

Rg-19538

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3339/93 z
dne 23. 2. 1994 vpisanem v reg. vl. št.
1/9068/00, pri družbi z omejeno odgovor-
nostjo LAVIGO, trgovina in sadjarstvo,
d.o.o., Rogaška Slatina, Topole 10/a, vpi-
salo:

Spremembo firme in sedeža, tako da se
odslej glasita: firma: EMADA, projektni
biro,  d.o.o.;  skrajšana  firma:  EMADA,
d.o.o.; sedež: Maribor, Vesnaverjeva 2.

Izstop družbenikov Godec Albina in Go-
dec Vide, obeh iz Rogaške Slatine, Topole
10/a, in pristop družbenice Male Majde, Ma-
ribor, Vesnaverjeva 2.

Spremembo dejavnosti, tako da se odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno z živili
in neživilskimi proizvodi vseh trgovinskih
strok, trgovina v tranzitu z živilskimi in ne-
živilskimi proizvodi, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev (agencija, komisija in posredništvo),
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve, izdelava računalniških programov
v znanstvene namene, instalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu, inženiring (pro-
jektiranje in izdelava tehnične dokumenta-
cije, izvzemši gradbeno), gradbeni inženi-
ring, visoka in nizka gradnja.

Izbrisalo dosedanjega direktorja Godec
Albina in namestnico direktorja Godec Vi-
do ter vpisalo Male Majdo, direktorico, in
Bele Darka, prokurista, ki odslej zastopata
podjetje brez omejitev, posamično.

MURSKA SOBOTA

Rg-3321

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01178 z dne 30. 3. 1995
pod št. vložka 1/02146/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5884764
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Firma: LABOD N+S, kemično čiščenje,
d.n.o.

Skrajšana firma: LABOD N+S, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Tomšičeva 11
Osnovni kapital: 80.000 SIT
Ustanovitelja: Kukovec Nada in Kuko-

vec Stanko, oba iz Murske Sobote, Tomši-
čeva 11, vstopila 23. 12. 1994, vložila po
40.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kukovec Nada in Kukovec Stanko,
imenovana 23. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
527 Popravila izdelkov široke porabe.

Rg-3322

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 645/94 z dne 27. 3. 1995
pod št. vložka 1/2145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev s temile
podatki:

Firma družbe: VEDI – Mirjana Bala-
žek, k.d., Finančno – računovodski servis
in trženje

Skrajšana firma: VEDI – Mirjana Bala-
žek, k.d.

Sedež družbe: Lendava, Kolodvorska
22/b

Ustanovitelja: komplementar Mirjana
Balažek, ekonomski tehnik, Kolodvorska
22/b, Lendava, in komanditist.

Dejavnost: finančno-računovodske sto-
ritve; gospodarsko svetovanje; marketinške
storitve; zastopniške in posredniške stori-
tve; prodaja na debelo po vseh trgovskih
strokah, razen orožja in strupov.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mir-
jana Balažek, direktorica, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-3323

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 158/94 z dne 22. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ŠPREMKO, Trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Miklavž,
Planinčevih 63, pod vložno št. 1/2144/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe s temile podatki:

Spremenita se firma in sedež družbe, ta-
ko da se odslej glasita:

Firma: FRIGO COMMERC, Trgovsko
podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: FRIGO COMMERC,
d.o.o.

Sedež: Gornja Radgona, Podgrad 35
Iz družbe izstopi 21. 4. 1994 družbenik

Šprem Dragutin, Maribor, Šercerjeve briga-
de 9, ki ob izstopu prepušča svoj delež kapi-
tala preostalemu družbeniku Matijevič Mar-
ku. Družbenik Matijevič Marko izvede do-
kapitalizacijo družbe v višini 1,500.000 SIT,
in sicer na podlagi bilance v višini 597.000
SIT in pologa gotovine v višini 903.000
SIT. Spremeni se glavnica družbe s seda-
njih 115.000 SIT na 1,615.000 SIT.

Preneha funkcija direktorju Šprem Dra-
gutinu. Družbo odslej zastopata in predstav-
ljata Matijevič Marko, direktor, brez omeji-
tev in Šprem Dragutin, prokurist, brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej glasi: prodaja na sejmih, tržnicah in
premičnih in nepremičnih stojnicah in ob-
jektih (trgovinah).

Rg-3324

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00059 z dne 22. 3. 1995
pod št. vložka 1/02142/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5887259
Firma: NC – LOCA – CASAR IN DRU-

GI, Trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: NC – LOCA – CASAR

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

odgovornostjo
Sedež: Videm ob Ščavnici, Videm št.

16/A
Osnovni kapital: 57.257,38 SIT
Ustanovitelja: Casar Johannes, Frastanz,

Einliserfeldweg 27, in Lorbek Darko, Vi-
dem ob Ščavnici, Videm št. 16/A, vstopila
5. 1. 1995, vložila po 28.628,69 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lorbek Darko in Casar Johannes,
imenovana 5. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev, ter prokurist Filo Ernest, Apače
št. 65, imenovan 10. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi 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, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brez-

alkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 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; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Rg-3325

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00068 z dne 6. 3. 1995
pod št. vložka 1/02139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5887321
Firma: LENDAVSKA KLET, Vinarska

družba, d.o.o.
Skrajšana firma: LENDAVSKA KLET,

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

govornostjo
Sedež: Lendava, Lendavske gorice 114
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kmetijska zadruga Lenda-

va, z.o.o., Lendava, Partizanska ul. 5, vlo-
žek 1,050.000 SIT, Kmetijska zadruga Do-
brovnik, z.o.o., Dobrovnik 255, vložek
600.000 SIT, Hadik, Vinogradiška zadruga,
z.b.o., Lendava, Čentiba 44/A, vložek
450.000 SIT, in Kmetijsko gospodarstvo
Lendava, p.o., Lendava, Kolodvorska 1, vlo-
žek 900.000 SIT – vstopili 22. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kardinar Marjan, Dobrovnik 160,
imenovan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 3. 1995: 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-3326

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00093 z dne 3. 3. 1995
pod št. vložka 1/02138/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891051
Firma: TAICOM, Družba za medna-

rodno trgovino, trgovinsko posredovanje,
gostinstvo, promet, skladiščenje in zveze,
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finančno posredništvo in druge poslovne
dejavnosti, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Lendava, Dolnji Lakoš št. 11/A
Osnovni kapital: 2,660.000 SIT
Ustanovitelja: Vučko Kornelija, Lenda-

va, Kranjčeva 51, vložek 2,460.000 SIT, in
Hsu Su Tan, Budimpešta, Za-Szlos Utca 52,
vložek 200.000 SIT – vstopila 20. 1. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vučko Marjan, Lendava, Kranjčeva
51, imenovan 20. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 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; 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, čejem, 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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 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 malimi 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,
otroško 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.; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 5551

Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6010 Železniški prevoz; 6021
Drug kopenski potniški prevoz na rednih
progah; 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski
potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni pre-
voz; 6030 Cevovodni transport; 6110 Mor-
ska plovba; 6120 Rečna, jezerska plovba in
plovba po prekopih; 6210 Zračni prevoz na
rednih progah; 6220 Izredni zračni prevoz;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniški strojni opremi; 7220 Sve-
tovanje in oskrba s programsko opremo;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane z bazami podatkov; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniške opreme; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje holding družb; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger
na srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih in
kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavosti, d.n.; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov.

Rg-3327

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00003 z dne 27. 2. 1995
pod št. vložka 1/02135/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5885701
Firma: RIBIČEV MLIN IN OLJAR-

NA, proizvodnja surovega olja in maščob,
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mlinarstvo in trgovina, d.o.o., Cezanjevci
pri Ljutomeru

Skrajšana firma: RIBIČEV MLIN IN
OLJARNA, d.o.o., Cezanjevci pri Ljuto-
meru

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljutomer, Cezanjevci 63
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanoviteljica: Ribič Polonca, Ljublja-

na, Ruskla ul. 5, vstop 5. 12. 1994, vložek
1,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ribič Polonca, imenovana 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1995: 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za male živali; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih ži-
vil in dietetične hrane; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540
Točenje pijač in napitkov (bari); 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-3328

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01159 z dne 27. 2. 1995
pod št. vložka 1/02134/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5879884
Firma: PE & F HORVAT, Proizvodno

– storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: PE & F HORVAT, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Lendava, Kot 1/D
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Franc, Lendava,

Kot 1D, in Horvat Petra, 8070 Ingolstadt,
Schubertstr. 8, vstopila 19. 12. 1994, vloži-
la po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Hor-
vat Franc in Horvat Petra, imenovana 19.
12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1995: 1585
Proizvodnja testenin; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi in deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403

Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.

Rg-3329

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01300 z dne 15. 2. 1995
pod št. vložka 1/02130/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5886970
Firma: BRASSLO, podjetje za kovin-

sko predelavo, d.o.o.
Skrajšana firma: BRASSLO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črenšovci, Dolnja Bistrica št. 8A
Osnovni kapital: 1,920.000 SIT
Ustanovitelja: Gebrüder Siedle GmbH.

& Co KG, Vöhrenbach, Schützenstrasse št.
39-41, vložek 1,536.000 SIT, in Kramar Ig-
nac, Vöhrenbach, Hagenreutestrasse št. 40,
vložek 384.000 SIT – vstopila 22. 11. 1994,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramar Ignac, imenovan 22. 11.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
imeti predhodno pisno soglasje skupščine
pri sklepanju naslednjih pravnih poslov: za
najemanje posojil ali kreditov, ki presegajo
v enem poslovnem letu znesek v protivred-
nosti 10.000 DEM; za sklenitev in za razve-
zo dolgoročnih zavezujočih poslov, kot npr.
najemnih, zakupnih in leasinških pogodb,
če presega vsota obveznosti, ki izhajajo iz
takšnih pogodb med celotno pogodbeno do-
bo takšnega pravnega razmerja, protivred-
nost po posamezni višini 10.000 DEM; za
vsako posamezno investicijo, ki presega
protivrednost 10.000 DEM, ter vse skupne
investicije, za vsako posamezno poslovno
leto, če le-te presegajo protivrednost zneska
v višini 50.000 DEM.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1995: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 3310 Proizvodnja
medicinske in kirurške opreme in ortoped-
skih pripomočkov; 3320 Proizvodnja meril-
nih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, ra-
zen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3350 Proizvodnja ur; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3640 Pro-
izvodnja izdelkov za šport; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 4010 Pro-

izvodnja in distribucija elektrike; 4020 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni prevoz; 5311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Agencije za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7450 Dejavnost agencij za zaposlova-
nje in posredovanje delovne sile; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje holding družb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-3330

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 486/94 z dne 18. 1. 1995
pod št. vložka 1/2123/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Pri družbi RO-KO, export-import in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Golouhova 14,
se vpišejo: uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah; sprememba sedeža, ki je
sedaj: Lemerje 56, Puconci; sprememba
osnovnega kapitala družbe, ki je povečan
na 1,550.400 SIT; sprememba dejavnosti,
ki se razširi za: kooperacijo in konsignacijo
za keramiko in steklo; uvoz in izvoz: re-
zervnih delov za avtomobile in motorje, av-
toplaščev in zračnic, dodatne opreme, avdio
in video naprav, tehnične opreme, strojev,
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rezervnih delov, orodja in potrebščin, re-
produkcijskega in potrošnega materiala za
oskrbovanje proizvodnje in obrti.

Rg-3331

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00084 z dne 28. 2. 1995
pri subjektu vpisa I – RING Hartman, eko-
nomske, organizacijske, tehnične storitve,
management  –  svetovanje  in  trening,
d.o.o., sedež: Štefana Kovača 12, Beltinci,
pod vložno št. 1/02089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti
in osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5855683
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hart-

man Ivan, razrešen 27. 1. 1995; direktor
Ružič Jože, Murska Sobota, Štefana Kova-
ča 15, imenovan 27. 1. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 2. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5274 Druga popravila, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7210
Svetovanje o računalniški strojni opremi;
7220 Svetovanje in oskrba s programsko
opremo; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane z bazami podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 Dejavnost
poslovnih in delodajalskih združenj.

Rg-3332

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/0024 z dne 19. 6. 1995
pri  subjektu  vpisa  REGAL  –  Trgovina,
d.o.o., sedež: Cankarjeva 86, Murska So-
bota, pod vložno št. 1/02082/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857350
Sedež: Murska Sobota, Arhitekta No-

vaka 13
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; 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 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; 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;
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;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 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 tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-

mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6014 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-3333

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00147 z dne 27. 3. 1995
pri subjektu vpisa DOROTEJA, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Bunčani 9, Veržej,
pod vložno št. 1/01984/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5816696
Osnovni kapital: 5,180.012 SIT
Ustanovitelja: Vrabelj Milan in Vrabelj

Mira, oba iz Veržeja, Bunčani 9, vstopila
24. 6. 1993, vložila po 2,590.006 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vra-
belj Mira, imenovana 22. 2. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 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
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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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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,
otroško 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.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3334

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00214 z dne 3. 3. 1995
pri subjektu vpisa MALUS, proizvodno in
trgovsko  podjetje  ter  sadjarski  inženi-
ring,  Veržej,  d.o.o.,  sedež:  Ribiška  18,
Veržej, pod vložno št. 1/01960/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5823722

Firma: MALUS, proizvodno in trgov-
sko podjetje ter sadjarski inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: MALUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,748.281 SIT
Ustanovitelj: Keuschler Iztok, Veržej,

Ribiška 18, vstop 7. 7. 1993, vložek
1,748.281 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 00131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0201 Goz-
darstvo; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežga-
nih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko predelavo.

Rg-3335

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01088 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa CODEX, podjetje za tr-
govino in posredovanje, Murska Sobota,
d.o.o., sedež. Dijaška 9, Murska Sobota,
pod vložno št. 1/01958/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5779421
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelja: Banfi Igor, Puconci 57, in

Šinko Matej, Murska Sobota, Dijaška 9,
vstopila 15. 6. 1993, vložila po 850.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
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; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
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stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda.

Rg-3336

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00883 z dne 20. 2. 1995
pri subjektu vpisa BELI GRAD, podjetje
za gostinstvo, turizem in trgovino, Čren-
šovci, d.o.o., sedež: Ul. Prekmurske čete
št.   110,   Črenšovci,   pod   vložno   št.
1/01946/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5780136
Osnovni kapital: 6,091.268,90 SIT
Ustanovitelja: Štumberger Boris in

Štumberger Angelca, oba iz Črenšovec, Ul.
Prekmurske čete 110, vstopila 8. 7. 1993,
vložila po 3,045.634,45 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-3337

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 706/94 z dne 17. 1. 1995
pod št. vložka 1/1945/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev s temile po-
datki:

Pri družbi ERMA, podjetje za proiz-
vodnjo,  storitve  in  trgovino,  Lendava,
d.o.o., Kranjčeva 33, Lendava, se uskladi-
jo akti z zakonom o gospodarskih družbah;
spremenijo ustanovitelji, tako da v družbo
vstopa Ervin Kozjan iz ulice Arnolda To-
vornika 16, Maribor; spremeni osnovni ka-
pital in poveča na znesek 1,658.580 SIT, v
katerem sta ustanovitelja udeležena z na-
slednjima zneskoma: Matilda Karba z zne-
skom 109.980 SIT, oziroma 7 % deležem
glede na celotno osnovno vlogo in Kozjan
Ervin z zneskom 1,548.600 SIT, oziroma 93
% deležem glede na celotno osnovno vlogo;
spremenijo zastopniki, tako da se na novo
pooblašča Kozjan Ervin, ki zastopa in pred-
stavlja družbo v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu z enakimi pooblastili kot
direktor.

Rg-3338

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00160 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa MOŠT, export-import,
podjetje za trženje, posredovanje in sto-
ritve, d.o.o., sedež: 9. maja 1, Ljutomer,
pod vložno št. 1/01942/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo skraj-
šane firme, osnovnega kapitala in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5775701
Skrajšana firma: MOŠT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Škrget Miroslav, Ljutomer,

9. maja 1, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škr-
get Marija, Ljutomer, 9. maja 1, imenovana
20. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3339

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01011 z dne 31. 3. 1995
pri subjektu vpisa Hranilno kreditna služ-
ba, Lendava, n.sol.o., sedež: Partizanska
5, Lendava, pod vložno št. 1/00205/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, ustanoviteljev in osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5227917
Sedež: Lendava, Partizanska 46
Osnovni kapital: 206.304.80 SIT
Ustanoviteljice: Splošna kmetijska za-

druga, Črenšovci, z.o.o., Črenšovci, vložek
50.950 SIT, Kmetijska zadruga Dobrovnik,
z.o.o., Dobrovnik 255, vložek 66.088,10
SIT, Kmetijska zadruga Hotiza-Polana,
z.o.o., Velika Polana, Hotiza 151, vložek
45.567,30 SIT, in Kmetijska zadruga Tur-
nišče, z.o.o. Turnišče, Štefana Kovača 65,
vložek 43.699,40 SIT – vstopile 29. 6. 1992,
odgovornost: ostalo; Kmetijska zadruga
Lendava, z.o.o., izstopila 31. 12. 1993.

Rg-3340

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00215 z dne 30. 5. 1995
pri subjektu vpisa MEDICOP, Inženiring,
Černelavci, d.o.o., sedež: Černelavci, Av-
nojska 35, Murska Sobota, pod vložno št.
1/00273/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5295254
Firma: MEDICOP – medicinska opre-

ma, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDICOP, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Obrtna ul. 43
Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 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 iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomoč-
kov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize.

Rg-3341

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00144 z dne 25. 5. 1995
pri subjektu vpisa Srednja strojna in tek-
stilna šola, Murska Sobota, sedež: Veljka
Vlahoviča 12, Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01008/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Sedež: Murska Sobota, Šolsko nase-
lje 12

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Obal
Janez, razrešen 31. 7. 1994; Sukič Ludvik,
Murska Sobota, Cvetkova 23, imenovan
1. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3342

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00999 z dne 28. 4. 1995
pri subjektu vpisa MUSIC INTERNAC-
IONAL – Podjetje za glasbila, glasbene
prireditve in trgovanje, Bunčani, d.o.o.,
sedež: Bunčani 29, Veržej, pod vložno št.
1/02004/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5815991
Firma:  MUSIC  INTERNATIONAL,

podjetje za glasbila, glasbene prireditve
in trgovanje, d.o.o.
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Skrajšana  firma:  MUSIC  INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Sedež: Murska Sobota, Lendavska 64
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Lalovič Boris, vložek

1,800.000 SIT, Lalovič Robert, vložek
100.000 SIT, in Lalovič Igor, vložek
100.000, vsi iz Murske Sobote, Černelavci,
Zadružna ul. 12, vstopili 1. 7. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Kazar Borut, iz-
stopil 3. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1995: 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-

nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potni-
ški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60312 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6711
Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo
z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7121 Da-
janje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razis-
kovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Rg-3343

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01237 z dne 27. 6. 1995
pod št. vložka 1/02162/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo sede-
ža, osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5351774
Firma: BORAK, Storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Gornja Radgona
Skrajšana firma: BORAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Gornja Radgona, Panonska 1
Osnovni kapital: 4,867.000 SIT
Ustanovitelj: Borak Zlatko, Benedikt

111, vstop 27. 3. 1990, vložek 4,867.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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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;
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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami 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,
otroško 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); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 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; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7450 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-3344

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00203 z dne 21. 6. 1995
pod št. vložka 1/02161/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900450
Firma: P & ART – CELEC IN FABI-

JANČ, računalniško grafična dejavnost,
d.n.o.

Skrajšana firma: P & ART – CELEC
IN FABIJANČ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Murska Sobota, Vrazova 15A
Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelja: Celec Andrej, Murska So-

bota, Vrazova 15A, in Fabijanč Josip, Mur-
ska Sobota, Kocljeva 6A, vstopila 20. 4.
1995, vložila po 20.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Celec Andrej in Fabijanč Josip, im-
enovana 20. 4. 1995, zastopata družbo sa-
mostojno in neomejeno.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9220 Radijska in televizijska
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dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.

Rg-3345

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00287 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa LINIJA – trgovsko in
gostinsko podjetje Murska Sobota, d.d.,
sedež: Bakovska 29a, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01059/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5532019
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; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 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; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6512 Dru-
go denarno posredništvo; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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 pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3346

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 365/94 z dne 7. 6. 1995 pod
št. vložka 1/1697/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: PAZA, podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, Polana, d.o.o.

Skrajšana firma: PAZA, Polana, d.o.o.
Sedež firme: Polana št. 2, Puconci

Ustanovitelj družbe je Šiftar Pavel, Po-
lana št. 2, Puconci.

Osnovna vloga družbe znaša 1,500.000
SIT.

Osnovni kapital družbe in ustanovitveni
akt o ustanovitvi družbe sta usklajena z za-
konom o gospodarskih družbah.

Dejavnost družbe: posredovanje zavaro-
vanj, zastopanje pri zavarovanju, snemanje
rizikov, ocena škode, svetovanje ter druge
intelektualne in tehnične storitve v zvezi z
zavarovalnimi posli, ekonomsko-finančne,
tehnične in poslovne storitve, konsignacij-
ski posli, agencijske, komisijske, špedicij-
ske, leasing in druge neomenjene storitve v
prometu blaga in storitev doma in v tujini,
zastopanje domačih in tujih pravnih oseb,
storitve reklame in ekonomske propagande,
dejavnost storitev finančnega posredovanja,
trgovina na veliko in malo, uvoz in izvoz ter
tranzit z živilskimi in neživilskimi izdelki
po vseh trgovinskih strokah, vključno trgo-
vina z dragim kamenjem in žlahtnimi kovi-
nami, razen orožja, vojaške opreme in stru-
pov.

Družba nastopa v pravnem prometu brez
omejitev. Družba odgovarja za svoje ob-
veznosti v pravnem prometu z vsemi svoji-
mi sredstvi.

Šiftar Pavel, direktor, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-3347

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00124 z dne 29. 6. 1995
pod št. vložka 1/02164/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889529
Firma: BLICH, trgovsko, storitveno in

gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BLICH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Lendavska 43/A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zrim Silva, Murska Sobo-

ta, Jakobovo naselje 11, vložek 900.000 SIT,
in Kodela Marjan, Murska Sobota, Lendav-
ska 43A, vložek 600.000 SIT, vstopila 3. 3.
1995, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zrim
Silva in Kodela Marjan, imenovana 3. 3.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Polje-
delstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1585 Proizvodnja testenin; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
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impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 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
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 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; 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; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 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; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 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; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas, 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;

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; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delov-
ne sile; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3348

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00823 z dne 29. 6. 1995
pri subjektu vpisa GOMBOC, gradbeni in-
ženiring,  Murska  Sobota,  d.o.o.,  sedež:
Slovenska 25, Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00828/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme in sede-
ža s temile podatki:

Matična št.: 5457122
Firma:  GOMBOC,  gradbeni  inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: GOMBOC, d.o.o.
Sedež: Beltinci, Štefana Kovača 21
Ustanovitelji: Gomboc Jožef, Murska

Sobota, Černelavci, Dalmatinova 9, vstop
20. 12. 1990, vložek 20,931.735 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 266 Proizvodnja izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 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; 281 Proizvodnja gradbenih
kovinskih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 451 Priprav-
ljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja ob-
jektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
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gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
453 Inštalacije pri gradnjah; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 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; 516 Trgovina na debelo s
stroji, napravami, priborom; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 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;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-3349

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00281 z dne 6. 7. 1995
pri  subjektu  vpisa  ABC  POMURKA
INTERNATIONAL  –  MEDNARODNA
TRGOVINA, Murska Sobota, d.o.o., se-
dež: Lendavska 11, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00941/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v delniško družbo,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala in dejavnosti ter člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5164290
Firma: ABC POMURKA INTERNA-

TIONAL – Mednarodna trgovina, d.d.
Skrajšana  firma:  ABC  POMURKA  –

INTERNATIONAL, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 424,570.000 SIT
Ustanovitelji: Bencak Milan, Tišina 21,

P.R.L. HANDELSGESELLSCHAFT, m.b.H.,
1030 Wien, St. Marx Parteigebaude 2,
LANDESMAN, Alexander & Sohn Ge-
sellschaft m.b.H., 1030 Wien, St. Marx, An-
drejek Majda, Martjanci, Seberorci 101, Ba-
bič Edita, Murska Sobota, Ul. Staneta Roz-
mana 2, Bertalanič Milan, Murska Sobota,

Lendavska ul. 25, Bertalanič Zora, Tišina,
Murski Črnci 51B, Beznec Jasna, Murska
Sobota, Ul. Štefana Kuzmiča 26, Bojnec
Vladimir, Murska Sobota, Cankarjeva ul. 5,
Cer Marija, Murska Sobota, Ul. Staneta Roz-
mana 8, Ciman Tanja, Murska Sobota, Mi-
klošičeva 10, Feher Alfred, Lendava, Tom-
šičeva ul. 19, Flisar Stanislav, Murska So-
bota, Černelavci, Liškova ul. 48Č, Geder
Bernarda, Rogašovci, Pertoča 39/A, Gom-
boc Ksenija, Rogašovci, Sveti Jurij 13A,
Hegeduš Gabrijela, Murska Sobota, Can-
karjeva ul. 2, Horvat Cvetka, Murska Sobo-
ta, Lendavska ul. 45, Horvat Elizabeta, Do-
brovnik 193, Klement Julijana, Martjanci
92, Kuhar Bojan, Puconci 74, Kumin Vla-
do, Murska Sobota, Lendavska ul. 9Č, Le-
poša Irena, Murska Sobota, Slovenska ul.
25, Lipič Irena, Martjanci, Moravske Topli-
ce, Na Bregu 17, Lukač Ela, Murska Sobo-
ta, Krog, Murska ul. 96, Miholič Vera, Mur-
ska Sobota, Ul. Štefana Kovača 25, Mikola
Anica, Murska Sobota, Lendavska ul. 13,
Milanovič Anica, Murska Sobota, Vrbišče
11, Ogorevc Marija, Murska Sobota, Ul. Sta-
neta Rozmana, Ouček-Drvarič Gabrijela,
Murska Sobota, Partizanska ul., Panker Jo-
že, Murska Sobota, Satahovci 15/A, Pejno-
vič Darko, Murska Sobota, Černelavci, Čr-
tomirova ul. 7, Pintarič Gabrijela, Tišina,
Murski Črnci 37, Pintarič Vilma, Martjanci
91A, Puškarič Anton, Murska Sobota, Stara
ul. 1, Ritlop Silvestra, Murska Sobota, Par-
tizanska ul. 8, Sočič Majda, Murska Sobota,
Vrazova ul. 11, Stanjko Vesna, Ljutomer,
Kidričeva ul. 23, Štivan Alice, Murska So-
bota, Grajska ul. 16A, Šušteršič Lidija, Gor-
nja Radgona, Porabska ul. 10, Vlaj Marta,
Puconci 29, Vratar Bernarda, Martjanci,
Noršinci 52, Zakovšek Jože, Ljutomer,
Stročja vas 86, Benko Stanislava, Rogašov-
ci, Serdica 120, Žilavec Marta, Murska So-
bota, Lendavska ul. 25, Marič Ludvik, Mur-
ska Sobota, Cvetkova ul. 22, Časar Marga-
reta, Puconci, Gorica 38, in Šnurer Vinko,
Tišina, Gradišče 37/A, vstopili 22. 4. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo; Benko Bran-
ko, Bašič Slobodan, Banko Zdenka, ABC
Pomurka, Zunanja trgovina, Murska Sobo-
ta, p.o., Balek Milan, Bezjak Meri, Đorđ-
evič Nebojša, Hack Marija, Hegeduš Irena,
Horvat Goranka, Jerič Jožef, Kolarič Ivan,
Kuštrin Marija, Lanščak Franc, Lovšin Du-
šan, Novak Gabrijela, Novak Ludvik, No-
vak Majda, Pfeifer Vladimir, Rogan Jože,
Slavinec Gabrijela, Šalkovič Mirko, Šiftar
Olga, Šubic Barbara, Temlin Dragica, Vild
Jasna, Zupančič Marjeta, Žumer Andrej in
Bertalanič Jožef, izstopili 18. 4. 1995; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Gregorčičeva 25, in Sklad za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstopili 18. 4. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pej-
novič Darko, razrešen in ponovno imeno-
van za direktorja 18. 4. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Šnurer Vinko,
Handle Werner, Lipič Irena, Flisar Stani-
slav, Marič Ludvik in Benko Branko, vsto-
pili 18. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 6. 7. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-

lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0130 Polje-
delstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0142 Storitve za živinorejo brez veteri-
narskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ri-
bogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mli-
narstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 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
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dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi 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; 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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 65121
Dejavnost bank; 65122 Dejavnost hranil-
nic; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6711 Storitve
finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vred-
nostnimi papirji; 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; 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; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-

nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7450 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9220 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in smu-
čišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP-252/0588-ST z dne 12. 6. 1995.

Rg-3350

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 465/94 z dne 31. 5. 1995
pod št. vložka 1/1783/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Pri delniški družbi CATV – kabelsko
prenosni sistemi, Murska Sobota, d.d., se
vpiše: sprememba dejavnosti, in sicer razši-
ritev za: pripravo in oddajanje radijskih in
televizijskih programov in oddaj za uporab-
nike kabelskega sistema družbe; člani nad-
zornega sveta: Farkaš Geza, imenovan 12. 4.
1994, Horvat Rudi, imenovan 12. 4. 1994,
Štotl Janez, imenovan 12. 4. 1994, Žunič
Bojan, imenovan 12. 4. 1994, in Fras Jože,
imenovan 12. 4. 1994.

Rg-3351

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 247/94 z dne 22. 3. 1995
pod št. vložka 1/413/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembe s te-
mile podatki:

Pri družbi GRAMIS, inženiring, grad-
nja, trgovina, d.o.o., Murska Sobota, Nor-
šinska 3, se vpišejo naslednje spremembe:

Osnovni kapital družbe se poveča in od-
slej znaša 1,967.000 SIT;

firma družbe se spremeni in se glasi:
GRAMIS, inženiring, gradnja, trgovina,
d.o.o.;

skrajšana firma družbe se glasi: GRA-
MIS, d.o.o.;

dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej doma in v tujini glasi: komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; posredništvo vseh vrst; komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev;
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zastopanje kot zasebna praksa, razen odvet-
ništva; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; menjalniški posli; storitve re-
klame in ekonomske propagande; go-
stinstvo; turistično posredovanje; proizvod-
nja živilskih proizvodov; kmetijska
proizvodnja; kmetijske storitve; visoka
gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja; in-
stalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; cestni promet; mestni promet; prekla-
dalne storitve; trgovina na drobno in debe-
lo, uvoz in izvoz, konsignacijska trgovina
in prodaja v premičnih prodajnih objektih
vsega živilskega in neživilskega blaga po
nomenklaturi trgovskih strok, razen strupov
in orožja; obrtne storitve in popravila; stori-
tve na področju prometa; projektiranje in
sorodne tehnične storitve; poslovne stori-
tve, razen odvetniških.

Družbenik Kadiš Matevž še naprej osta-
ne poslovodja in zastopa in predstavlja druž-
bo brez omejitev.

Rg-3352

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00201 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa ŠKAFARCAR, avtome-
haničarsko, trgovsko, prevozniško in go-
stinsko podjetje, Bratonci, d.o.o., sedež:
Bratonci  145B,  Beltinci,  pod  vložno  št.
1/00356/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5312230
Firma: AVTOCENTER ŠKAFAR, tr-

govina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER ŠKA-

FAR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,753.538 SIT
Ustanovitelji: Škafar Janez, vstopil 23.

1. 1990 ter Škafar Štefanija, Škafar Dušan
in Škafar Sašo, vstopili 12. 4. 1995, vsi iz
Beltincev, Bratonci 145/B, vložili po
438.384,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vzili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem.

Rg-3353

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 149/94 z dne 29. 5. 1995
pod št. vložka 1/777/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembe s temile po-
datki:

Pri družbi CERES, Trgovina na debelo
in drobno, Martjanci, d.o.o., se vpišejo

naslednje spremembe: firma se odslej glasi:
CERES, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., skrajšana firma: CERES, d.o.o.; se-
dež je odslej: Murska Sobota, Mirna ulica
14; osnovnega kapitala, in sicer zvišanje na
1,502.000 SIT; dejavnosti in sicer razširitev
za zastopanje domačih in tujih fizičnih in
pravnih oseb.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno, izvoz-uvoz po vseh tr-
govskih strokah z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, razen zdravil humane medicine
in orožja, zastopanje domačih in tujih fizič-
nih in pravnih oseb.

Rg-3354

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00530 z dne 24. 4. 1995
pri  subjektu  vpisa  GLOBAL,  trgovina,
uvoz in izvoz, Murska Sobota, d.o.o., se-
dež: Tomšičeva 12a, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01686/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo fir-
me, ustanoviteljev, dejavnosti in odgovor-
nosti za obveznosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5694400
Firma: MANGO – GONZA, trgovina,

uvoz in izvoz, M. Sobota, d.n.o.
Skrajšana firma: MANGO – GONZA,

M. Sobota, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Gonza Matjaž, vstop 3. 4.

1992, vložek 8.640 SIT, in Gonza Anton,
vstop 16. 5. 1994, oba iz Murske Sobote,
Tomšičeva 12A, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-3355

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00082 z dne 25. 4. 1995
pri subjektu vpisa MASTER-STAR, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino, posredniš-
tvo, Ljutomer, d.o.o., sedež: Soboška 15,
Ljutomer, pod vložno št. 1/01779/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v komanditno družbo ter spremembo
firme, dejavnosti in pooblastil oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5730589

Firma:  MASTER  STAR  &  SITAR,
podjetje za proizvodnjo, trgovino, posred-
ništvo, k.d.

Skrajšana firma: MASTER STAR & SI-
TAR, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Sitar Zdenka, Križevci pri

Ljutomeru, Ključarovci 77, vstop 2. 11.
1992, vložek 50.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem, in komandi-
tist.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sitar
Branko, Ljutomer, Soboška 15, razrešen 10.
1. 1995 kot direktor in imenovan za proku-
rista; Sitar Zdenka, ki od 10. 1. 1995 kot
direktorica zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
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; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 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; 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; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
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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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-3356

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 977/94 z dne 31. 5. 1995
pod št. vložka 1/1714/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo s temile
podatki:

Pri firmi: VEGA PRODUKT, Proizvod-
nja,  trgovina,  inženiring,  posredništvo,
Murski Petrovci, d.o.o., Murski Petrovci
št. 11/b, Tišina, se vpiše usklajevanje z za-
konom o gospodarskih družbah in zvišanje
osnovnega kapitala, ki odslej znaša
1,697.743 SIT.

Spremeni se dejavnost družbe, ki se od-
slej glasi: proizvodnja: orodij in naprav,
opreme za čiščenje komunalnih, industrij-
skih ter poslovnih prostorov, opreme za eko-
loški program, kmetijske mehanizacije in
opreme, hobi programa, mazalnih sistemov,
ogrevalne tehnike, klimatizacije, komunal-
ne opreme, lesenih polizdelkov in izdelkov
kovinske galanterije, izdelkov iz plastike in
gume, proizvodnja črpalk in strojegradnja,
elektronskih, elektromehanskih in mehan-
skih elementov, elektronskih izdelkov in
sklopov, izdelkov in sklopov za avtomati-
zacijo in regulacijo, računalnikov in raču-
nalniških sklopov, avto dvigal; turistično po-
sredovanje; posredništvo v prometu s pre-
mičninami in nepremičninami; zastopanje
domačih in tujih firm ter fizičnih oseb na
domačem in tujem trgu; trgovina na drobno,
na debelo in v tranzitu z blagom iz vseh
skupin po trgovskih strokah, razen strupov,
mamil, orožja in razstreliva; inženiring, pro-
jektiranje in montaža: strojnih del in opre-
me, električarskih del in opreme, avtomati-
zacija proizvodnih procesov, komunikacij-
skih in kabelskih sistemov, gradbenih in
obrtnih strojev; zastopniške, agencijske, ko-
misijske in posredniške storitve in posli v
prometu blaga in storitev doma in s tujino;
organiziranje kooperacijske proizvodnje in
dela na domu.

Izstopita družbenika Vega, Skakovci,
d.o.o., Skakovci št. 15, Cankova, in Roškar
Jože, Boreci 15, Križevci pri Ljutomeru,
vstopi novi družbenik Vrečič Viktor, Mur-
ski Petrovci št. 11/b, Tišina. Preneha poob-
lastilo za zastopanje dosedanjemu družbe-
niku Roškar Jožetu.

Rg-3357

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00617 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa A-3, trgovina na veliko
in malo, Černelavci, d.o.o., sedež: Černe-

lavci,  Liškova  20,  Murska  Sobota,  pod
vložno št. 1/01649/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5681740
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gerenčer Saša, Murska So-

bota, Lendavska 17A, vstop 27. 10. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 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; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5235 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; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
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; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 8532 Iz-
vajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Rg-3358

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/000080 z dne 24. 2. 1995
pri subjektu vpisa AGROVITA, Podjetje
za  proizvodnjo,  predelavo  in  trgovino,
Lendavske gorice, d.o.o., sedež: Lendav-
ske gorice 324a, Lendava, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5677564
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Magyar Jožef, vložil

599.000 SIT, ter Magyar Hajnalka, Magyar
Andrea in Magyar Marjeta, vložile po
301.000 SIT, vsi iz Lendave, Lendavske go-
rice 324A, vstopili 8. 4. 1992, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0141 Storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za ži-
vinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdel-
kov iz perutninskega mesa; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561
Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni prevoz; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol.

Rg-3359

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00105 z dne 29. 3. 1995
pri subjektu vpisa MAK – MITEVSKI, Tr-
govsko podjetje, Radenci, d.o.o., sedež:
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Kidričevo naselje 6, Radenci, pod vložno
št. 1/01565/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5661064
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1995: 3622

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 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; 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;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 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; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-3360

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01149 z dne 21. 8. 1995
pri subjektu vpisa NIGRA, Podjetje za niz-
ke gradnje, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Ul. Ustanovnega kongresa KPS 6, Mur-

ska Sobota, pod vložno št. 1/00357/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312329
Sedež: Murska Sobota, Dijaška ul. 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ipša Ivan, Murska Sobota,

Dijaška ul. 6, vstop 26. 12. 1989, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda.

Rg-3361

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00132 z dne 30. 8. 1995
pri subjektu vpisa Pomurska založba, Mur-
ska  Sobota,  p.o.,  sedež:  Lendavska  1,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00308/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbenega podjetja v delniško
družbo, spremembo firme, ustanoviteljev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov ter člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5039843
Firma: Pomurska založba, d.d.,
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 113,190.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložek 35,550.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Dunajska 22, vložek 11,320.000 SIT, Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vložek 11,320.000 SIT, Albert Slavica, Mur-
ska Sobota, Nemčavci 3C, vložek 610.000
SIT, Antonijevic Ivana Kristina, Gornja
Radgona, Panonska ulica 22, vložek 530.000
SIT, Bagart Geza, Murska Sobota, Jakobo-
vo naselje 69, vložek 700.000 SIT, Balažic
Maks, Šentjanž, Bukovska vas 41, vložek
530.000 SIT, Balek Romana, Murska Sobo-
ta, Ulica Juša Kramarja 11, vložek 540.000
SIT, Benko Milena, Murska Sobota, Stara
ulica 20, vložek 590.000 SIT, Bogar Suza-
na, Lendava, Petišovci, Ulica 22. junija 65,
vložek 450.000 SIT, Budin Eva, Lendava,
Ulica heroja Mohorja 28, vložek 410.000
SIT, Bunderla Rudolf, Hodoš 26, vložek
560.000 SIT, Buzeti Vera, Murska Sobota,
Bakovci, Stara ulica 24, vložek 620.000 SIT,
Celec Ibolka, Puconci, Gorica 46, vložek
660.000 SIT, Cipot Dragica, Murska Sobo-
ta, Vrtna ulica 2, vložek 410.000 SIT, Dora
Geza, Prosenjakovci, Motvarjevci 33, vlo-
žek 570.000 SIT, Đuran Darja, Ljutomer,
Razkrižje 56B, vložek 520.000 SIT, Erniša
Marija, Martjanci, Tešanovci 54, vložek
660.000 SIT, Farkaš Ivan, Bogojina 13, vlo-
žek 540.000 SIT, Fartek Irena, Martjanci
80, vložek 660.000 SIT, Fistrovič Jože,
Ljubljana, Finžgarjeva ulica 12, vložek
510.000 SIT, Flegar Avgust, Tišina, Gra-
dišče 39, vložek 530.000 SIT, Flisar Marga-
reta Danica, Murska Sobota, Vrbišče 15,
vložek 530.000 SIT, Gerič Mernik Ana,
Črenšovci, Ulica prekmurske čete 18, vlo-
žek 530.000 SIT, Gonza Darinka, Murska
Sobota, Tomšičeva ulica 12, vložek 770.000

SIT, Gornjec Helena, Martjanci 97/A, vlo-
žek 610.000 SIT, Grah Ana, Murska Sobo-
ta, Lendavska ulica 25, vložek 630.000 SIT,
Gyergyek Janez, Murska Sobota, Černelav-
ci, Travniška ul. 15, vložek 710.000 SIT,
Hamler Matija, Tišina, Vanča vas 29, vlo-
žek 470.000 SIT, Hochegger Marija, Tišina,
Krajna 33, vložek 610.000 SIT, Horjak Šte-
fanija, Beltinci, Gančani 1D, vložek 750.000
SIT, Horvat Barbara, Murska Sobota, Len-
davska ulica 53, vložek 670.000 SIT, Hradil
Jože, Murska Sobota, Staneta Rozmana 2,
vložek 530.000 SIT, Jakšič Ferdinand, Čren-
šovci, Odranci, Prešernova ulica 15, vložek
670.000 SIT, Kavaš Etelka, Murska Sobota,
Černelavci, Avnojska ulica 15, vložek
530.000 SIT, Kerčmar Erika, Murska Sobo-
ta, Cankarjeva ulica 40, vložek 580.000 SIT,
Kerec Franc, Murska Sobota, Vrtna ulica 6,
vložek 700.000 SIT, Klemenčič Marija, Gra-
dišče v Slovenskih goricah, Gocova 23, vlo-
žek 350.000 SIT, Klepec Stanko, Murska
Sobota, Bevkova 13, vložek 740.000 SIT,
Kociper Jožef, Črenšovci, Odranci, Gajska
ulica 38, vložek 670.000 SIT, Košar Zori-
slava, Videm ob Ščavnici, Biserjane 12A,
vložek 580.000 SIT, Koščak Anton, Ljub-
ljana, Linhartova cesta 9, vložek 470.000
SIT, Kovač Marta, Lendava, Lendavske go-
rice 429H, vložek 720.000 SIT, Kozjek
Zdravko, Medvode, Zgornje Pirniče 11H,
vložek 470.000 SIT, Kutnjak Nada, Ljuto-
mer, Ormoška cesta 11A, vložek 590.000
SIT, Kuzmič Vera, Murska Sobota, Mala
nova ulica 12, vložek 700.000 SIT, Luelik
Stanko, Murska Sobota, Ulica Staneta Roz-
mana 4, vložek 410.000 SIT, Mataj Etelka,
Tišina, Murski Črnci 27B, vložek 660.000
SIT, Mekicar Melita, Martjanci 18A, vlo-
žek 420.000 SIT, Mesarič Franc, Murska
Sobota, Naselje Ljudske pravice 12, vložek
680.000 SIT, Mičev Cvetka, Murska Sobo-
ta, Ulica Vinka Megle 10, vložek 640.000
SIT, Miholič Franc, Murska Sobota, Ulica
Matije Gubca 12, vložek 600.000 SIT, Mi-
tov Veronika, Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 6, vložek 620.000 SIT, Mlinarič
Katarina, Beltinci, Bratonci 21A, vložek
690.000 SIT, Nagy Zorka, Murska Sobota,
Ulica Štefana Kuzmiča 40, vložek 280.000
SIT, Oeri Marjeta, Murska Sobota, Borov-
njakova ulica 26, vložek 530.000 SIT, Oeri
Nežika, Murska Sobota, Trstenjakova ulica
20, vložek 530.000 SIT, Osterc Slavko,
Murska Sobota, Ivanocijevo naselje 13, vlo-
žek 990.000 SIT, Pahor Jožefa, Murska So-
bota, Kroška ulica 34A, vložek 530.000 SIT,
Palič Regina, Murska Sobota, Slovenska uli-
ca 5, vložek 660.000 SIT, Perčič Marta, Lju-
tomer, Ormoška cesta 55, vložek 530.000
SIT, Perkič Drago, Murska Sobota, Bakov-
ci, Ulica ob Muri 2, vložek 350.000 SIT,
Prelog Anica, Ljutomer, Stročja vas 1A, vlo-
žek 570.000 SIT, Prša Rozina, Velika Pola-
na 216C, vložek 580.000 SIT, Pušenjak Jo-
žef, Murska Sobota, Lendavska ulica 19A,
vložek 470.000 SIT, Režonja Štefanija,
Murska Sobota, Rakičan, Partizanska ulica
9, vložek 710.000 SIT, Rituper Dragica,
Mačkovci 50, vložek 720.000 SIT, Rocner
Majda, Puconci 23, vložek 610.000 SIT, Sa-
mec Nataša, Murska Sobota, Vrazova ulica
6, vložek 570.000 SIT, Sečko Janez, Mur-
ska Sobota, Slomškova ulica 4, vložek
700.000 SIT, Sedonja Marija, Martjanci 38,
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vložek 750.000 SIT, Serec Olga, Murska
Sobota, Černelavci, Liškova 16, vložek
710.000 SIT, Smrekar Judita, Notranje Go-
rice, Vnanje Gorice, Bukovčeva ul. 14, vlo-
žek 410.000 SIT, Sočič Ludvik, Martjanci,
Noršinci 47, vložek 1,100.000 SIT, Ščap
Janez, Tišina, Petanjci 6A, vložek 100.000
SIT, Ščap Marta, Tišina, Petanjci 6A, vlo-
žek 700.000 SIT, Šijanec Franjo, Murska
Sobota, Ulica Staneta Rozmana 12, vložek
650.000 SIT, Šijanec Zoran, Murska Sobo-
ta, Ulica Staneta Rozmana 12, vložek
380.000 SIT, Šimic Božena, Ljubljana, Kre-
kov trg 10, vložek 530.000 SIT, Širovnik
Vincenc, Gornji Petrovci 33, vložek 530.000
SIT, Škraban Štefan, Murska Sobota, Vr-
bišče 8, vložek 730.000 SIT, Šlihthuber El-
vira, Murska Sobota, Klavniška ulica 1, vlo-
žek 700.000 SIT, Štefanec Julija, Ljutomer,
Bratov Pihlar ul. 18, vložek 670.000 SIT,
Štelcl Andreja, Murska Sobota, Ciril Meto-
dova ulica 60, vložek 140.000 SIT, Štelcl
Edita, Murska Sobota, Ciril Metodova ulica
60, vložek 690.000 SIT, Ternar Jožef, Mur-
ska Sobota, Kajuhova ulica 10, vložek
870.000 SIT, Tratnjek Ana, Beltinci, Bra-
tonci 36, vložek 560.000 SIT, Vajde Zvon-
ko, Dravograd, Bukovska vas 9A, vložek
470.000 SIT, Vaupotič Bogdan, Križevci pri
Ljutomeru, Lukavci 19, vložek 140.000 SIT,
Vitez Štefan, Murska Sobota, Trstenjakova
ulica 5A, vložek 750.000 SIT, Vogrinec Jel-
ka, Murska Sobota, Prešernova ul. 33, vlo-
žek 480.000 SIT, Vrbnjak Angela, Gornja
Radgona, Lomanoše 12A, vložek 470.000
SIT, Weindorfer Franc, Murska Sobota,
Krog, Plečnikova ulica 79, vložek 530.000
SIT, Wolf Marica, Murska Sobota, Prešer-
nova ulica 13, vložek 650.000 SIT, Zadra-
vec Gizela, Murska Sobota, Tomšičeva uli-
ca 20, vložek 530.000 SIT, Zadravec Irena,
Gornja Radgona, Črešnjevci 75, vložek
470.000 SIT, Zemljič Zora, Murska Sobota,
Zelena ulica 14, vložek 530.000 SIT, in Zrim
Gizela, Murska Sobota, Razlagova ul. 15,
vložek 530.000 SIT – vstopili 5. 12. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fli-
sar Danica, razrešena 1. 1. 1995; direktor
Sočič Ludvik, razrešen 17. 1. 1995; Osterc
Slavko, ki od 5. 12. 1994 kot član uprave
zastopa družbo z omejitvijo, da za prodajo
oziroma nakup osnovnih sredstev v vredno-
sti nad 30.000 DEM v tolarski protivredno-
sti in za uvrstitev delnic na borzo potrebuje
predhodno soglasje nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Kociper Jožef,
Vitez Štefan, Tratnjek Anica, Klepec Stan-
ko, Ternar Jože in Bunderla Rudolf, vstopili
5. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 30. 8. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
178/0172/95 z dne 17. 2. 1995.

Rg-3362

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00175 z dne 25. 5. 1995
pri subjektu vpisa ANIMALS IMPORT-
EXPORT, Podjetje za trgovino, uvoz, iz-
voz in proizvodnjo, Dobrovnik, d.o.o., se-
dež:  Dobrovnik  204b,  Dobrovnik,  pod
vložno št. 1/01028/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5519713
Firma: ANI – BEN, Podjetje za turi-

zem, gostinstvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ANI – BEN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,575.647 SIT
Ustanovitelj: Urisk Sigfrid, Dobrovnik

204b, vstop 22. 9. 1991, vložek 1,575.647
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 01131 Vi-
nogradništvo; 0125 Reja drugih živali; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5225 Trgovina na drobno
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9253 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-3363

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00257 z dne 21. 8. 1995

pri subjektu vpisa TD, turistično, kmetij-
sko in trgovsko podjetje, Kupšinci, d.o.o.,
sedež: Kupšinci 48, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00675/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v družbo z
neomejeno odgovornostjo ter spremembo
firme, družbenikov, dejavnosti in odgovor-
nosti za obveznosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5456002
Firma: TD – TITAN IN HČERKA, tu-

ristično, kmetijsko in trgovsko podjetje,
d.n.o.

Skrajšana  firma:  TD  –  TITAN  IN
HČERKA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo.

Ustanovitelja: Titan Dionizij, vstop 2. 7.
1990, vložek 1.800 SIT, in Titan Edita, vs-
top 19. 5. 1995, vložek 200 SIT, oba iz
Murske Sobote, Kupšinci 48, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 7482 Pakiranje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-3364

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00355 z dne 19. 7. 1995
pri subjektu vpisa AVTO-R, Trgovina z
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avtomobili  in  rezervnimi  deli,  Cven,
d.o.o., sedež: Cven 58A, Ljutomer, pod
vložno št. 1/01424/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5621704
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Vrabelj Rajko, Ljutomer,

Cven 58A, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Pro-
izvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, tele-
fonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-

serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina

na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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 cveti-
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,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 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;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
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propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3365

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00299 z dne 24. 7. 1995
pri  subjektu  vpisa  KRIŽEVSKE  OPE-
KARNE, Boreci, p.o., sedež: Boreci št. 49,
Križevci  pri  Ljutomeru,  pod  vložno  št.
1/00086/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbenega podjetja v
d.d., spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala, dejavnosti in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, ter člane nadzorne-
ga sveta s temile podatki:

Matična št.: 5034094
Firma: KRIŽEVSKE OPEKARNE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 461,697.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vložek 151,815.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Dunajska 22, vložek 46,170.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložek 46,170.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, Republika Slovenija, vlo-
žek 125,203.000 SIT, upravičenci interne
razdelitve, Republika Slovenija, vložek
92,339.000 SIT – vstopili 12. 5. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zidar Branko, Ljutomer, Kidričeva
71, razrešen in ponovno imenovan 12. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev; Ledin-
šek Alojz, razrešen 12. 5. 1995.

Člani nadzornega sveta: Moravec An-
ton, Sreš Jožef, Ilc Aleš, Cipot Rudi in To-
melj Branko, vstopili 18. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1995: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo, 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
naparavami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 6311 Prekla-
danje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št.
2LP275/0406-TJ z dne 27. 6. 1995.

Rg-3366

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00173 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa MICHRIS, trgovina in
storitve, Trimlini, d.o.o., sedež: Trimlini
66, Lendava, pod vložno št. 1/01229/00 vpi-

salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v družbo z neomejeno odgovornostjo,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovne-
ga kapitala, dejavnosti in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5588987
Firma: MICHRIS, trgovina in storitve,

Lovrak & Co., d.n.o.
Skrajšana firma: MICHRIS Lovrak &

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

odgovornostjo
Osnovni kapital: 24.000 SIT
Ustanovitelji: Lovrak Kristjan, Lendava,

Trimlini 66, vstopil 13. 12. 1991, Halasz
Albert, Lendava, Gaberje 5A, vstopil 30. 3.
1995 in Meselič Ladislav, Dobrovnik, Gen-
terovci 68, vstopil 30. 3. 1995, vložili po
8.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Halasz Albert in Meselič Ladislav,
imenovana 30. 3. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-3367

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00275 z dne 26. 6. 1995
pri subjektu vpisa HORVAT, Gradbeno
podjetje, Rankovci, d.o.o., sedež: Rankov-
ci 52, Tišina, pod vložno št. 1/00655/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5405190
Osnovni kapital: 2,620.361 SIT
Ustanovitelj: Horvat Matija, Tišina, Ran-

kovci 52, vstop 10. 9. 1990, vložek
2,620.361 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 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; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem.

Rg-3368

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01275 z dne 21. 6. 1995
pri subjektu vpisa MARIKA, Podjetje za
turistično posredovanje, Radenci, d.o.o.,
sedež: Ul. Pohorskega bataljona 3, Ra-
denci, pod vložno št. 1/00549/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v
družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5400295
Firma: MARIKA – PREMUŠ IN DRU-

GI, Podjetje za turistično posredovanje,
d.n.o.

Skrajšana firma: MARIKA – PREMUŠ
IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Premuš Marija in Premuš

Ivan, oba iz Radenc, Pohorskega bataljona
3, vstopila 4. 1. 1990, vložila po 25.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 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 de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 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; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
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tom, bižuterijo; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih.

Rg-3369

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00302 z dne 7. 8. 1995
pod št. vložka 1/02173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907667
Firma:  POMURSKO  PRAŠIČEREJ-

SKO ZDRUŽENJE, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Štefana Kova-

ča 40
Osnovni kapital: 1,215.000 SIT
Ustanovitelji: Meolic Jože, Murska So-

bota, Bakovci, Mali Bakovci 22, Černel
Slavko, Videm ob Ščavnici, Slapinci 18, Si-
nic Franc, Tišina, Vanča vas 46, Lančič Jo-
že, Videm ob Ščavnici, Žihlava 9, Kolar
Branko, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci
19, Galunder Matko, Veržej, Frana Kovači-
ča 5, Antolin Avgust, Črenšovci, Zadružna
21, Marin Janez, Križevci pri Ljutomeru,
Boreci 40, Kralj Alojz, Gornja Radgona,
Spodnja Ščavnica 71, Šeruga Štefan, Mač-
kovci, Pečarovci 78, Vrzel Janko, Videm ob
Ščavnici, Dragotinci 31, Bertalanič Franc,
Tišina, Sodišnici 17, Berden Alojz, Bogoji-
na, Filovci 67A, Kuzmič Karel, Rogašovci,
Nuskova 56, in Škaper Herman, Puconci,
Vaneča 80, vstopili 14. 6. 1995, vložili po
81.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Meo-
lic Jože in Černel Slavko, imenovana 14. 6.
1995, zastopata družbo z omejitvijo, da lah-
ko sklepata pogodbe o nabavi in prodaji
nepremičnin ter nabavi in prodaji blaga in
kreditne pogodbe samo na podlagi sklepa
upravnega odbora.

Člani nadzornega sveta: Marin Janez,
Kralj Alojz in Šeruga Štefan, vstopili 14. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pride-
lovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 0130 Poljedelstvo, povezano z živino-
rejo – mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, brez veterinarskih storitev; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-

nih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-
šav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega al-
kohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 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; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno

svetovanje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti, 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Rg-3370

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00165 z dne 7. 8. 1995
pod št. vložka 1/02171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889812
Firma: AMADEO, agencijske storitve

in posredništvo, Černelavci, d.o.o.
Skrajšana firma: AMADEO, Černelav-

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

govornostjo
Sedež:  Murska  Sobota,  Černelavci,

Dolga ulica 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kapun Rajko, Murska So-

bota, Černelavci, Dolga ulica 15, vstop
18. 4. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kapun Rajko, imenovan 18. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
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9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-3371

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00286 z dne 9. 8. 1995
pri subjektu vpisa FISTER, prevozno in
trgovsko podjetje, Bakovci, d.o.o., sedež:
Bakovci, Kroška 18, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/01708/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5707722
Firma: PREFIS, prevozi in varovanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: PREFIS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1995: 5114 Po-

sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-3372

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00263 z dne 3. 8. 1995
pri subjektu vpisa RUPERT TREMENS,
Podjetje za trženje in svetovanje, Mur-
ska Sobota, d.o.o., sedež: Razlagova 56,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01350/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5597935
Firma: NORDUM, zavarovalna agen-

cija, d.o.o.
Skrajšana firma: NORDUM, d.o.o.
Sedež: Gornji Petrovci, Gornji Petrov-

ci 32
Osnovni kapital: 1,675.768 SIT
Ustanovitelja: Kos Bojan in Pravdič

Zdravko, izstopila 6. 4. 1995; Omahen Ru-
dolf, Murska Sobota, Slomškova 68, vstopil
6. 4. 1995, vložil 1,675.768 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kos Bojan in družbenik Pravdič
Zdravko, razrešena 6. 4. 1995; direktor
Omahen Rudolf, imenovan 6. 4. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 8. 1995: 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-3373

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00788 z dne 14. 6. 1995
pri subjektu vpisa MUSIC STARS, podjet-
je za združevanje glasbenikov, promocijo

kulture in posredništvo, Černelavci, d.o.o.,
sedež: Černelavci, Avnojska 15, Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00859/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
v družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti, odgovornosti za obveznosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5466776
Firma: MUSIC STARS KAPUN & KA-

PUN, Podjetje za združevanje glasbeni-
kov, promocijo kulture in posredništvo,
Černelavci, d.n.o.

Skrajšana firma: MUSIC STARS KA-
PUN & KAPUN, Černelavci, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  Murska  Sobota,  Černelavci,
Dolga ulica 15

Ustanovitelja: Kapun Renata, roj. Ka-
vaš, Murska Sobota, Černelavci, Dolga uli-
ca 15, vstopila 15. 1. 1991, vložila 2.000
SIT, in Kapun Rajko, Murska Sobota, Čer-
nelavci, Dolga ulica 15, vstopil 28. 4. 1994
– odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kapun Renata, roj. Kavaš, ki od 28.
4. 1994 zastopa družbo z omejitvijo, da
družbenika odločata skupno o: pridobitvi,
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin; grad-
nji ali rekonstrukciji zgradb, razen vzdrže-
valnih del; kapitalski udeležbi v drugih druž-
bah; kooperacijskih in drugih trajnih poslih
za dobo, ki je daljša od 1 leta; ustanovitvi
ali ukinitvi filial ali obratov; najemu kredi-
tov ali dajanju poroštev, če znesek preseže
500.000 SIT; sprejemu ali odpustu vodilnih
zaposlenih; dodelitvi ali odvzemu prokure;
direktor Kapun Rajko, imenovan 28. 4.
1994, ki zastopa družbo z enako omejitvijo
kot direktorica Kapun Renata.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1995: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-3374

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00310 z dne 21. 6. 1995
pri subjektu vpisa EVROIMPEKS, Pod-
jetje za zastopanje tujih firm in trgovino,
M. Sobota, d.o.o., sedež: Titova ulica 16,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00629/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža, osnovnega kapitala in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5401062
Sedež: Murska Sobota, Zvezna ulica 2
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelj: Köveš Franc, Murska So-

bota, Zvezna ul. 2, vstop 29. 6. 1990, vložek
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Köveš Gizela, izstop 20. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Köveš Gizela, Murska Sobota,
Zvezna ul. 2, imenovana 25. 4. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-3375

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00212 z dne 10. 7. 1995
pri subjektu vpisa INTEGRAL, Lendava,
promet  in  delavnice,  d.o.o.,  sedež:  In-
dustrijska  1,  Lendava,  pod  vložno  št.
1/00979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pripojitev podjetja INTEGRAL, Pod-
jetje za transport in vzdrževanje motor-
nih vozil, Lendava, p.o., s sedežem v Len-
davi, Industrijska 1 – (reg. vl. tuk. sodišča
št. 1/245-00) s temile podatki:

Matična št.: 5500265.

Rg-3376

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00273 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa INTEGRAL, Lendava,
promet  in  delavnice,  d.o.o.,  sedež:  In-
dustrijska  1,  Lendava,  pod  vložno  št.
1/00979/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje d.o.o. v delniško druž-
bo, spremembo firme, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje, ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5500265
Firma: INTEGRAL, Promet in delav-

nice, d.d.
Skrajšana firma: INTEGRAL LENDA-

VA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 203,818.000 SIT
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Ustanovitelji: INTEGRAL, Prometno tu-
ristično podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kolod-
vorska 16, vstopilo 11. 6. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarja; INTEGRAL, Podjetje
za transport in vzdrževanje motornih vozil,
p.o., izstopil 10. 4. 1995; Sklad RS za raz-
voj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, Sloven-
ski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala uli-
ca 5, upravičenci interne razdelitve delnic,
R Slovenija, in upravičenci notranjega od-
kupa, R Slovenija, vstopili 10. 4. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štefan Kiraly, razrešen 24. 4. 1995;
direktor Ščap Robert, Lendava, Lendavske
Gorice 18/A, imenovan 24. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pojbič Silva, Za-
vec Ivan, Koren Jože, Pamič Jože, Vegi Ti-
bor, Balažic Avgust in Gomzi Ludvik, vsto-
pili 10. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440

Ekonomska propaganda; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
248/0496/95-BJ z dne 16. 6. 1995.

Rg-3377

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00294 z dne 12. 7. 1995
pod št. vložka 1/02166/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906458
Firma: AVTOCENTER LEPOŠA – tr-

govina in zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOCENTER LE-

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Ivanocijevo na-

selje 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lepoša Viljem in Lepoša

Erika, oba iz Murske Sobote, Prvomajska
ul. 4, vstopila 20. 6. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lepo-
ša Viljem in Lepoša Erika, imenovana 20.
6. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 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 go-
rivi.

Rg-3378

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00534 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa HAGRO, Trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Daneta Šumenjaka
13,  Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/00978/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, osnovnega
kapitala in dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5513332
Firma: HAGRO, trgovsko, proizvodno

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HAGRO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hari Ludvik, Murska So-

bota, Daneta Šumenjaka 13, vstop 19. 6.
1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže

iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 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; 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-
mi; 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;
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; 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; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

Rg-3379

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00228 z dne 12. 7. 1995
pod št. vložka 1/02167/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906164
Firma: BARBEL – tuja zastopništva,

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-

mana 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: REBEL, podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino in storitve ter uvoz-izvoz,
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Sta-
neta Rozmana 3, vstop 17. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ben-
ko Zdenka, Murska Sobota, Mikloša Kuz-
miča 25, imenovana 17. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo.

Rg-3380

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00224 z dne 18. 5. 1995
pri subjektu vpisa PAN – AGRA, Kovin-
ska industrija, Murska Sobota, d.o.o., se-
dež: Plese 1, Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00798/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek stečajnega postopka, spre-
membo firme in osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Firma: PAN – AGRA, Kovinska indu-
strija, Murska Sobota, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: PAN – AGRA, Mur-
ska Sobota, d.o.o. – v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrečič Viktor, razrešen 18. 5. 1995;
stečajni upravitelj Györfi Franc, Murska So-
bota, Nikole Tesle št. 2, imenovan 18. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Stečajni zadevi zoper stečajnega dolžni-
ka PAN – AGRA, kovinska industrija, Mur-
ska Sobota, d.o.o., Plese 1, Murska Sobota,
pod opr. št. St 3/95 in opr. št. St 4/95 se
združita in se naprej vodita pod enotno šte-
vilko opr. št. St 3/95.

Sklep tega sodišča o začetku stečajnega
postopka opr. št. St 3/95-3 z dne 17. 5. 1995.
Stečajni postopek se začne 18. 5. 1995.

NOVA GORICA

Rg-30237

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 95/00529 z dne 4. 1. 1996 pri
subjektu  vpisa  EUROTRADING,  izvoz-
uvoz,  Nova  Gorica,  d.o.o.,  Tolminskih
puntarjev 12, Nova Gorica, pod vložno št.
1/02214/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča sklep sodišča o uvedbi stečajnega po-
stopka ter spremembo firme in zastopnika s
temile podatki:

Firma:  EUROTRADING,  izvoz-uvoz,
Nova Gorica, d.o.o., v stečaju

Skrajšana firma: EUROTRADING No-
va Gorica, d.o.o., v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torrisi Vicenzo, razrešen 3. 10. 1995;
stečajni upravitelj Zorn Stojan, Šempeter pri
Gorici, Obmejna ulica 58, imenovan 3. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30256

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/00739 z dne 21. 12. 1995 pri

subjektu vpisa SPIT, Gradbeni inženiring,
d.o.o., Nova Gorica, Lemutova 23, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00552/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitve akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in vstop novega družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5312957
Osnovni kapital: 1,930.500 SIT
Ustanovitelji: Lozej Miran, Nova Gori-

ca, Lemutova 23, vstop 20. 12. 1989, vložek
1,580.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lozej Doris, Nova Gorica, Lemutova 23,
vstop 20. 12. 1989, vložek 500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Brajdih Sonja, Nova
Gorica, Ul. 25. maja 81, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Habič Tomaž, Litija, Bevkova 14,
vstop 11. 5. 1994, vložek 348.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-30266

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/00945 z dne 12. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  ZID,  Gradbeništvo,  d.o.o.,
Šempeter  pri  Gorici,  Vrtojbenska  7/a,
Šempeter, pod vložno št. 1/02818/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in razširitve dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5706530
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hajdić Ismet, Nova Gori-

ca, Streliška pot 10, vstop 10. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi na: prevoz blaga v
cestnem prometu doma in v tujini.

Rg-30279

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01208 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa DAK, Knjigovodske stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, Pinka Tomažiča
20, Nova Gorica, pod vložno št. 1/01931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5536642
Osnovni kapital: 1,649.600 SIT
Ustanovitelja: Grenkuš Miro in Grankuš

Danila, oba Nova Gorica, P. Tomažiča 20,
vstopila 20. 11. 1991, vložila po 824.800
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30280

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01166 z dne 8. 12. 1995 pri
subjektu vpisa CIM TECH - intelektualne
storitve, d.o.o., Idrija, O. Župančiča 2,
Idrija, pod vložno št. 1/00927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanja
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, vstop
družbenika, razširitev dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5378516
Firma: CIM TECH, d.n.o., Poženel &

Poženel, Intelektualne storitve, Idrija
Skrajšana firma: CIM TECH, d.n.o., Po-

ženel & Poženel, Idrija
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Poženel Bojan, vstop

22. 12. 1989 in Poženel Silvija, vstop 29. 4.
1994, oba Idrija, O. Župančiča 2, vložila po

1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Poženel Silvija, imenovana 29. 4.
1994, kot družbenica je izvzeta od zastopa-
nja družbe.

Dejavnost se razširi na: dejavnost zasto-
panja in posredovanja pri prometu blaga in
storitev; trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi vseh tr-
govinskih strok; zastopanje tujih firm; eko-
nomske, organizacijske in poslovne stori-
tve; finančno knjigovodske storitve.

Rg-30281

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/02169 z dne 7. 12. 1995 pri
subjektu  vpisa  MALA  ENERGETIKA,
d.o.o., Tolmin, Petra Skalarja 2, pod vlož-
no št. 1/00889/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in sedeža, izstop družbeni-
kov, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5371490
Firma: KONSTRUKTOR MAGAJNE

,Gradbeništvo in mala energetika, d.o.o.,
Solkan

Skrajšana   firma:   KONSTRUKTOR
MAGAJNE, d.o.o., Solkan

Sedež: Solkan, Borisa Kalina 77
Osnovni kapital: 1,706.657 SIT
Ustanovitelj: Magajne Danilo, Nova Go-

rica, B. Kalina 77, vstop 18. 12. 1989, vlo-
žek 1,706.657 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kozorog Danilo, izstop 23. 12. 1994;
Kragelj Ivan, izstop 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1995: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 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; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-30284

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01299 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa MARIMPEX, Mednarod-
na špedicija Vrtojba, d.o.o., MMP Vrtoj-
ba, Šempeter, pod vložno št. 1/01393/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, izstop družbenika in razši-
ritve dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5443555
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Harej Ervin, izstop 20. 5.

1994; Marinič Rajko, Kojsko, Vedrijan 6/d,
vstop 8. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: špedicija v do-
mačem prometu; agencijske storitve v pro-
metu; trgovina na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi.

Rg-30285

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01299 z dne 6. 12. 1995 pri
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subjektu vpisa MARIMPEX, Mednarod-
na špedicija Vrtojba, d.o.o., MMP Vrtoj-
ba, Šempeter, pod vložno št. 1/01393/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, izstop družbenika in razši-
ritve dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5443555
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Harej Ervin, izstop 20. 5.

1994; Marinič Rajko, Kojsko, Vedrijan 6/d,
vstop 8. 1. 1993, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-30292

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 95/00380 z dne 6. 12. 1995 pri
subjektu vpisa TURISTIČNA AGENCIJA
K.C.K.  Kobarid,  Caporetto,  Karfreit,
d.o.o.  Kobarid,  Manfredova  12,  sedež:
Manfredova 12, Kobarid, pod vložno št.
1/02781/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča dopolnitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5701805
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cimprič Željko, razrešen 1. 6. 1995;
direktor Šerbec Jože, imenovan 1. 6. 1995,
Kobarid, Trg Svobode 3b, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9252 De-
javnost muzejev, varstvo kulture dediščine.

Rg-30298

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01150 z dne 5. 12. 1995 pri
subjektu vpisa EKOS, Ekonomske stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, Bratov Hvalič
46, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih družbah
in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5312108
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Adrijana, Nova

Gorica, Bratov Hvalič 46, vstop 15. 1. 1990,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mlakar Marijan, Nova Gorica, Ki-
dričeva 28, vstop 30. 6. 1990, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mla-
kar Marijan, imenovan 30. 5. 1994, kot na-
mestnik direktorja zastopa družbo brez ome-
jitev.

NOVO MESTO

Rg-15886

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00162 z dne 7. 6. 1995

pod št. vložka 1/03767/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5898145
Firma: KATRA, ZAJC & CO., Turi-

zem, gostinstvo in trgovina, d.n.o., Vinica
Skrajšana firma: KATRA, ZAJC & CO.,

d.n.o., Vinica
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Vinica, Vinica 33
Osnovni kapital: 66.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Viljenka in Zajc An-

ton, oba iz Črnomlja, Ul. 21. oktobra 17/c,
vstopila 30. 3. 1995, vložila po 33.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zajc Viljenka, imenovana 30. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 7. 6. 1995: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5501 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-

javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomska propaganda; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredno-
vanje delovne sile; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-16031

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01868 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa VISA, Trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d..o., Treb-
nje, sedež: Račje selo 6, Trebnje, pod vlož-
no št. 1/02815/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in pooblastil
zastopnikov, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o. in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765684
Firma: FRANKOVIČ & Co, trgovsko

in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: FRANKOVIČ & Co,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Frankovič Aleksander in

Frankovič Vinko, oba iz Mirne, Gubčeva
ulica 14, vstopila 15. 10. 1992, vložila po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Frankovič Aleksander in družbenik Fran-
kovič Vinko, razrešena in ponovno imeno-
vana 2. 6. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Rg-16042

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00197 z dne 6. 6. 1995
pod št. vložka 1/03764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904013
Firma: ESOL, lesna predelava, d.o.o.
Skrajšana firma: ESOL, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Črnomelj, Belokranjska cesta 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mihelič Marija, Straža,

Pod Srobotnikom 39a, vložek 600.000 SIT,
Žalec Matija, Vinica, Sinji vrh 32, vložek
300.000 SIT, Lakner Ivan, Črnomelj, Bev-
kova ulica 6, vložek 600.000 SIT – vstopili
16. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Mihelič Marija in Lakner Ivan, ime-
novana 16. 5. 1995, zastopata družbo brez
omejitev kot poslovodji.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
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Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, d.n.; 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
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 go-
spodinjskimi, 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;
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; 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; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgoivna na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6512
Drugo denarno posredništvo; 6521 Finanč-

ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6523 Drugo finančno posredniš-
tvo, d.n.

Rg-17569

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01992 z dne 22. 6. 1995
pri  subjektu  vpisa  LASSO,  podjetje  za
uvoz, izvoz, gostinstvo in trgovino, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Ulica 12. Udarne bri-
gade  1,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/02080/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5563712
Sedež: Novo mesto, Krajčeva ulica 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ljubi Suzana, vstopila

18. 12. 1991, vložila 765.000 SIT, in Ljubi
Anton, vstopil 7. 7. 1994, vložil 735.000
SIT, oba iz Novega mesta, Krajčeva ulica 1,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-17579

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/00191 z dne 30. 6. 1995
pod št. vložka 1/03775/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5904005
Firma: FRANC JOŽEF, MAVSAR &

CO., storitve in trgovina, d.n.o., Semič
Skrajšana  firma:  FRANC  FOŽEF,

MAVSAR & CO, d.n.o., Semič
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Semič, Vrtača 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Mavsar Franc in Mavsar

Jožef, oba iz Semiča, Vrtača pri Semiču 29,
vstopila 30. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavsar Franc, imenovan 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov.

Rg-20541

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02471 z dne 14. 7. 1995
pri subjektu vpisa NATURA, Podjetje za
promet in predelavo prehrambenega bla-
ga in gozdnih sadežev, d.o.o., Žužemberk,
sedež: Grajski trg 33, Žužemberk, pod
vložno št. 1/00523/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
kapitala in zastopnika, uskladitev dejavno-
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sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5317975
Firma: NATURA, promet in predelava

prehrambenega blaga in gozdnih sade-
žev, Dvor, d.o.o.

Skrajšana firma: NATURA, Dvor, d.o.o.
Sedež: Dvor, Dvor 80
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelj: Skube Janko, Dvor 80, vs-

top 26. 12. 1989, vložek 1,560.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sku-
be Janko, imenovan 26. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik direk-
torja.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 0122
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Pridelovanje drugega sadja
in začimb; 1511 Proizvodnja in konzervira-
nje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2463 Proizvodnja eteričnih
olj; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo 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; 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-
mi; 1535 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 pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskih 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52382
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno  z urami, naki-

tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 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.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-20548

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02468 z dne 12. 7. 1995
pri subjektu vpisa GLASS, trgovina, uvoz-
izvoz,  Novo  mesto,  d.o.o.,  sedež:  Rad-
gonska  14,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/01220/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti, poslovnih deležev –
vstop novega družbenika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5722128
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Stakić Slobodan, vstopil

17. 5. 1990, in Stakić Jagodzynska Grazy-
na, vstopila 21. 12. 1994, oba iz Novega
mesta, Ragovska 14, vložila po 751.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se natančneje opredeli
in razširi z naslednjim: prodaja blaga in iz-
delkov na organiziranih in neorganiziranih
sejemskih in podobnih prireditvah; trgovina
na drobno od vrat do vrat in na premičnih
stojnicah in pri tovarnah; gostinske storitve
nastanitve: hoteli, moteli, penzioni, kampi;
gostinske storitve prehrane: restavracije s po-
strežbo, kavarne, krčme, točilnice, bari; turi-
stične agencije in turistični uradi; prevoz bla-
ga v cestnem prometu; storitve v cestnem
prometu; prevoz potnikov s taksi avtomobili;
prevoz potnikov v cestnem prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; zastopanje v prometu
blaga in storitev; prodaja blaga in izdelkov
na organiziranih in neorganiziranih sejem-
skih in podobnih prireditvah; trgovina na
drobno od vrat do vrat in na premičnih stoj-
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nicah, tržnicah in pri tovarnah; gostinske
storitve nastanitve: hoteli, moteli, penzioni,
kampi; gostinske storitve prehrane: resta-
vracije s postrežbo, kavarne, krčme, točilni-
ce, bari; turistične agencije in turistični ura-
di; prevoz blaga v cestnem prometu; stori-
tve v cestnem prometu; prevoz potnikov s
taksi avtomobili; prevoz potnikov v cest-
nem prometu.

Rg-25927

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00371 z dne 26. 10. pod
št. vložka 1/03802/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5921104
Firma:  TEMPEX  BREGAČ  IN  BA-

KAN, prevozništvo, prodaja vozil in po-
sredovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: TEMPEX BREGAČ
IN BAKAN, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Škocjan, Škocjan 42
Ustanovitelja: Bregač Srečko, Škocjan,

Zavinek 15, in Bakan Brigita, Škocjan 42,
vstopila 1. 6. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bregač Srečko, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenica Bakan Brigita, ki
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja, imenovana 1. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50103 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi 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; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 1. 6. 1995.

Rg-25931

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01510 z dne 30. 10.

1995 pri subjektu vpisa MOJ DOM, pod-
jetje za trgovino in trgovsko zastopništvo,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Vel.  Bučna vas
1, Novo mesto, pod vložno št. 1/00675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala, spremembo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5338212
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mesojedec Silvo in Me-

sojedec Bernardka, oba iz Novega mesta,
Vel. Bučna vas 1, vstopila 18. 2. 1990, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 18. 2. 1990.

Črta se dosedanja dejavnost: trgovina na
drobno z vsemi živilskimi proizvodi; trgo-
vina na drobno z neživilskimi proizvodi, od
tega pa: tkanine in konfekcija, pohištvo, ko-
vinsko in električno blago in svetila; trgovi-
na na debelo z neživilskimi proizvodi, od
tega: tkanine in konfekcija, pohištvo, ko-
vinsko in električno blago in svetila.

Dosedanja dejavnost se razširi z nasled-
njim: trgovina na debelo in drobno z živili
in neživili po nomenklaturi trgovskih strok,
tudi v tranzitu in na terenu; gostinske stori-
tve, od tega: gostinske storitve nastanitve:
prenočišča, gostilne, zasebno oddajanje sob,
gostinske storitve prehrane: restavracije;
druge gostinske storitve: kavarne, krčme,
točilnice, bari, disko; turistično posredova-
nje, od tega: agencije in turistični uradi;
menjalnica; kovinsko predelovalna dejav-
nost (lastna in v kooperaciji): proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala, pro-
izvodnja blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov, proizvodnja strojev in
naprav, proizvodnja opreme v poklicne in
znanstvene namene, merilnih in kontrolnih
instrumentov in naprav za avtomatizirano
upravljanje; lesno predelovalna dejavnost
(lastna in v kooperaciji): proizvodnja lesne-
ga reprodukcijskega materiala, izdelava
stavbnega in sobnega pohištva ter opreme,
proizvodnja blaga za široko porabo in dru-
gih lesnih izdelkov.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živili in neživili po no-
menklaturi trgovskih strok, tudi v tranzitu
in na terenu; gostinske storitve, od tega:
gostinske storitve nastanitve: prenočišča,
gostilne, zasebno oddajanje sob, gostinske
storitve prehrane: restavracije, druge gostin-
ske storitve: kavarne, krčme, točilnice, bari,
disko; turistično posredovanje, od tega:
agencije in turistični uradi; menjalnica; ko-
vinsko predelovalna dejavnost (lastna in v
kooperaciji): proizvodnja kovinskega repro-
dukcijskega materiala, proizvodnja blaga za
široko porabo in drugih kovinskih izdelkov,
proizvodnja strojev in naprav, proizvodnja
opreme v poklicne in znanstvene namene,
merilnih in kontrolnih instrumentov in na-
prav za avtomatizirano upravljanje; lesno
predelovalna dejavnost (lastna in v koope-
raciji): proizvodnja lesnega reprodukcijske-
ga materiala, izdelava stavbnega in sobnega
pohištva ter opreme, proizvodnja blaga za
široko porabo in drugih lesnih izdelkov; ko-
mercialni posli v funkciji prometa blaga in
storitev, kot trgovsko zastopništvo in po-
sredništvo.

Rg-25932

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00168 z dne 26. 10.
1995 pri subjektu vpisa MIZARSTVO BO-
BIČ, proizvodnja in storitve, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 15, Novo
mesto, pod vložno št. 1/02165/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo po-
slovnih  deležev družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5597846
Ustanovitelja: Bobič Branka, vstopila 7.

2. 1992, vložila 4,915.762,16 SIT, in Bobič
Jože, vstopil 24. 6. 1994, vložil
93,399.480,94 SIT, oba iz Novega mesta,
Belokranjska 15, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-25938

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02025 z dne 26. 10.
1995 pri subjektu vpisa TOVARNA PO-
SEBNIH VOZIL NOVO MESTO, d.o., se-
dež: Kandijska c. 60, Novo mesto, pod
vložno št. 1/01035/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5284112
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bahč

Vladimir, Novo mesto, Zagrebška cesta 15,
razrešen 16. 6. 1994 kot direktor in imeno-
van za generalnega direktorja, zastopa druž-
bo brez omejitev; član uprave Vernig Bo-
jan, Novo mesto, Cesarjeva ulica 38, ime-
novan 16. 6. 1994, Novo mesto, Cesarjeva
ulica 38, imenovan 16. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev kot namestnik gene-
ralnega direktorja, v njegovi odsotnosti.

Rg-25939

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg. št. 94/02190 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa LAMMA, Proizvodno trgov-
sko podjetje, Trebnje, d.o.o., sedež: Ulica
talcev 9, Trebnje, pod vložno št. 1/01262/00
vpisalo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo družbe-
nika in zastopnika, uskladitev dejavnosti in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5413729
Osnovni kapital: 1,631.741 SIT
Ustanovitelja: Longar Adolf, izstop 10.

10. 1994; Oven Andrej, Trebnje, Dolenji
Podboršt 15, vstop 10. 10. 1994, vložek
1,631.741 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Longar Adolf, razrešen 10. 10. 1994;
družbenik Oven Andrej, imenovan 10. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot po-
slovodja – direktor.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1995:
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
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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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 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; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-25941

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg. št. 95/00161 z dne 25. 10. 1995 pri
subjektu vpisa NOVOSEL, Proizvodno in
transportno podjetje, d.o.o., Gradac, se-
dež:  Gradac  1,  Gradac,  pod  vložno  št.
1/03042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5733707
Sedež: Gradac, Gradac 1a
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Novosel Ivan, Metlika,

Cankarjeva 7, vstop 20. 2. 1993, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sprejet dne 20. 2. 1993.

Rg-25950

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01519 z dne 28. 10.
1995 pri subjektu vpisa SOTLAR, Trgov-
sko podjetje, Velika Loka, d.o.o., sedež:
Velika Loka 67, Velika Loka, pod vložno
št. 1/02228/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5608414
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelj: Sotlar Rado, Velika Loka

67, vstop 17. 2. 1992, vložek 1,708.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sprejet dne 17. 2. 1992.

Rg-25957

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02653 z dne 24. 10.
1995 pri subjektu vpisa GREDA, izdelava
dodatkov za živila in kozmetiko, d.o.o.,
Mirna, Mirna, pod vložno št. 1/00306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sedež,
povečanje osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5284899
Sedež: Mirna, Cesta III. bataljona VDV

št. 9
Osnovni kapital: 95,830.000 SIT
Ustanovitelja: ALEA, izdelava dodatkov

za živila, Brane Kirm in Bojan Gregorčič,
Mirna, Pod Radovnico 1, in ESAROM ES-
SENZENFABRIK GES. m.b.H., Avstrija,
Esaromstrasse 41, Oberrohrbach/Wien,
vstopila 24. 5. 1989, vložila po 47,915.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Pogodba o ustanovitvi d.o.o. z dne 12. 5.
1989.

Rg-25962

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00313 z dne 20. 10.
1995 pri subjektu vpisa ADRIA MOBIL,
Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Skalickega 1, Novo
mesto, pod vložno št. 1/01671/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5710324
Ustanovitelja: HERMES, trgovina, pro-

izvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ko-
lodvorska 7, vstop 30. 6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tovarna prikolic ADRIA CARAVAN, d.d.,
Novo mesto, izstop 29. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kastelic Jože, razrešen 31. 12. 1994;
zastopnik Jaklitsch Ivan, Novo mesto, Lev-
stikova 2, imenovan 1. 1. 1995, zastopa
družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-25963

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01559 z dne 20. 10.
1995 pri subjektu vpisa AVTOHIŠA BRK-
LJE, V.A.G. Service, d.o.o., Metlika, se-
dež: Cesta 15. brigade n.h., Metlika, pod
vložno št. 1/02824/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, poveča-
nje osnovnega kapitala, spremembo zastop-
nika in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5722829
Firma:  AVTOHIŠA  BRKLJE,  d.o.o.,

Metlika
Osnovni kapital: 1,543.001,30 SIT
Ustanovitelj: Brklje Nikola, Darmstadt,

ZRN, Heidelberger Str. 120, vstop 9. 10.
1992, vložek 1,543.001,30 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brklje Nikola, razrešen 20. 5. 1994;
zastopnik Cerjanec Vilko, Semič, Krupa 9,
imenovan 20. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot v.d. direktorja.

Akt o ustanovitvi d.o.o. z dne 9. 10. 1992.

Rg-25968

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02530 z dne 11. 10.

1995 pri subjektu vpisa SAMEKS, trgovi-
na, Novo mesto, d.o.o., sedež: Ulica Mila-
na Majcna 9, Novo mesto, pod vložno št.
1/03078/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in družbenikov zaradi od-
stopa ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5737265
Osnovni kapital: 2,351.000 SIT
Ustanovitelja: Will Josip, izstop 22. 12.

1994; Pavlin Marjan, Novo mesto, Ulica
Milana Majcna 9, vstop 31. 3. 1993, vložek
2,351.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Willu Josipu, ki je bil razrešen
22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 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; 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 izdekov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 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-
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belo 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 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; 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; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na  drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši

čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6512 Drugo denarno po-
sredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6522 Drugo kreditno posredništvo; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov.

Pogodba o odstopu deleža z dne 22. 12.
1994.

Rg-25970

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00348 z dne 9. 10. 1995
pod št. vložka 1/03799/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5919584
Firma: FS, prevozi, storitve in trgovi-

na, d.o.o., Žužemberk
Skrajšana firma: FS, d.o.o., Žužemberk
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Žužemberk, Malo Lipje 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Škufca Franc, Žužemberk,

Malo Lipje 5, vstop 18. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škufca Franc, imenovan 18. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 9. 10. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5262 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7470 Čišče-
nje stavb.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sprejet dne 18. 9. 1995.

Rg-25975

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02203 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa MARKUS, Računalniški
inženiring in namizno založništvo, Novo
mesto, d.o.o., sedež: Glavni trg 28, Novo
mesto, pod vložno št. 1/00468/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me s temile podatki:

Matična št.: 5317444
Firma: MARKUS, consulting, zastopa-

nje  in  založništvo,  d.o.o.,  Novo  mesto,
Glavni trg 28.

Rg-25979

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02553 z dne 27. 9. 1995
pri subjektu vpisa VRTNARSTVO, pro-
izvodnja in trgovina, Straža, d.o.o., se-
dež: Novomeška 81, Straža, pod vložno št.
1/01204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5405092
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Slivnik Janez, razrešen 20. 12. 1994;
direktorica Slivnik Danica, Straža, Novo-
meška cesta 81, imenovana 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25984

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00320 z dne 26. 9. 1995
pod št. vložka 1/03790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5915597
Firma: MKI, Instalacije, montaža, No-

vo mesto, d.o.o.
Skrajšana  firma:  MKI,  Novo  mesto,

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

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Podbevškova ul. 15
Osnovni kapital: 3,915.000 SIT
Ustanovitelji: Berlan Franc, Novo me-

sto, V Brezov log 9, vložek 130.000 SIT,
Hrovat Janko, Novo mesto, Mirana Jarca
10, vložek 130.000 SIT, Jurekič Marija, Oto-
čec, Lutrško selo 7, vložek 130.000 SIT,
Kotnik Igor, Novo mesto, U. Stare pravde
55, vložek 130.000 SIT, Magnik Vedran,
Novo mesto, Kandijska 55, vložek 50.000
SIT, Mervar Jože, Straža, Vavta vas 74, vlo-
žek 130.000 SIT, Ravnikar Marjetka, Oto-
čec, Lutrško selo 32, vložek 130.000 SIT,
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Renuša Stanislav, Novo mesto, Črmošnjice
30, vložek 25.000 SIT, Strmole Irena, Tr-
žišče 18, vložek 130.000 SIT, Stramič Moj-
ca, Novo mesto, Lastovče 53, vložek
130.000 SIT, Sašek Marija, Novo mesto,
Vidmarjeva 11, vložek 50.000 SIT, Tomše
Robert, Jesenice na Dolenjskem, Vel. Doli-
na 16, vložek 40.000 SIT, Smrekar Jože,
Novo mesto, Šalijeva 9, vložek 25.000 SIT,
Judež Jože, Novo mesto, Vel. Cikava 126,
vložek 130.000 SIT, Rifelj Jože, Otočec,
Golušnik 2, vložek 100.000 SIT, Hrovat
Ivan, Novo mesto, Irča vas 30, vložek
25.000 SIT, Leskovšek Vladimir, Novo me-
sto, Šegova 12, vložek 130.000 SIT, Primc
Jože, Novo mesto, Slavka Gruma 80, vlo-
žek 130.000 SIT, Trt Rudi, Straža, Prapreče
29, vložek 130.000 SIT, Mihelin Karel, Bi-
zeljsko, Nova vas 25, vložek 130.000 SIT,
Potočar Franc, Novo mesto, Vel. Bučna vas
35, vložek 25.000 SIT, Pureber Marjan, No-
vo mesto, Tržiška 5, vložek 25.000 SIT,
Štajdohar Rajko, Straža, Novomeška cesta
29, vložek 130.000 SIT, Travnikar Jože, No-
vo mesto, Slavka Gruma 48, vložek 130.000
SIT, Hrastar Peter, Novo mesto, Dol Karte-
ljevo 23, vložek 70.000 SIT, Kavšek Štefan,
Novo mesto, Gotna vas 54, vložek 130.000
SIT, Cindrič Jože, Metlika, Župančičeva 4,
vložek 80.000 SIT, Hribar Aleksander, Tr-
žišče, Pavla vas 12, vložek 25.000 SIT, Isk-
ra Jože, Dvor, Dol. Ajdovec 15, vložek
130.000 SIT, Judež Petr, Novo mesto, Šu-
kljetova 3, vložek 25.000 SIT, Mavsar Pa-
vel, Novo mesto, Cesta brigad 19, vložek
25.000 SIT, Marinčič Franc, Trebnje, Ulica
OF 6, vložek 25.000 SIT, Košmerl Vinko,
Straža, Ob Krki 13, vložek 130.000 SIT,
Longar Leopold, Straža, Zobčeva 3, vložek
130.000 SIT, Pezdirec Franc, Metlika, Gra-
brovec 8a, vložek 80.000 SIT, Udovič Zma-
go, Novo mesto, Zwitlova 12, vložek
100.000 SIT, Ruperčič Anton, Šentjernej,
Gor. Gradišče 23a, vložek 130.000 SIT, Ka-
stelic Janez, Mirna peč, Biška vas 38, vlo-
žek 130.000 SIT, Šobar Silvo, Uršna sela,
Dobindol 20, vložek 130.000 SIT, Plut Dam-
jan, Gradac 103, vložek 130.000 SIT, To-
mazin Peter, Novo mesto, Košenice 44, vlo-
žek 130.000 SIT – vstopili 22. 8. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mervar Jože, imenovan 22. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 282 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2923 Proizvod-
nja hladilnih in prezračevalnih naprav, ra-
zen za gospodinjstva; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in

prodajne prostore, razen sedežnega; 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 452 Gradnja
objektov in delov objektov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 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; 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; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7230 Obdelava po-
datkov; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 92511 Dejavnost knjižnic.

Pogodba o ustanovitvi d.o.o. z dne 22. 8.
1995.

Rg-25985

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00302 z dne 25. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
ŠKOCJAN, p.o., sedež: Škocjan 51, Škoc-
jan, pod vložno št. 1/00032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5086388
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čele-

snik Roman, razrešen 26. 7. 1995 kot ravna-
telj šole; Zupet Anton, Novo mesto, Šegova

6, imenovan 1. 8. 1995 za v.d. ravnatelja
šole, ki zastopa šolo brez omejitev, razen v
primeru odtujitve nepremičnega premože-
nja, ko si mora pridobiti soglasje ustanovi-
telja.

Rg-25987

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00303 z dne 21. 9. 1995
pri subjektu vpisa MERIDA – ČIKIĆ IN
OSTALI, d.n.o., proizvodno in trgovsko
podjetje, Primostek, sedež: Primostek 25,
Gradac, pod vložno št. 1/01915/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5528305
Dejavnost, vpisana dne 21. 9. 1995: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne 25.
5. 1995.

Rg-27669

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/02061 z dne 8. 11. 1995
pri subjektu vpisa JELKA, Proizvodnja in
prodaja lesene embalaže in galanterije,
Vinica, d.o.o., sedež: Vinica, Vinica, pod
vložno št. 1/01147/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5403995
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Benetič Antonija, Vini-

ca 69, vstop 12. 7. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27707

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01462 z dne 16. 11.
1995 pri subjektu vpisa ELFIS, elektrosto-
ritve, trgovina in gostinstvo, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Košenice 157, Novo mesto,
pod vložno št. 1/01624/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo sedeža in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5474019
Sedež: Novo mesto, Košenice 84
Osnovni kapital: 1,633.600 SIT
Ustanovitelja: Fink Stanislav in Fink

Marjeta, oba iz Novega mesta, Košenice 84,
vstopila 19. 12. 1990, vložila po 816.800
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 19. 12. 1990.

Vpis podjetja v sodni register dne 26. 2.
1991.

Rg-27716

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00350 z dne 21. 11.
1995  pri  subjektu  vpisa  GIMNAZIJA
NOVO MESTO, p.o., sedež: Seidlova ce-
sta  9,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/00033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o zavodih, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5089131
Ustanovitelja: Republika Slovenija, Vla-

da Republike Slovenije, Ljubljana, vstop 30.
1. 1992, odgovornost: ostalo; Skupščina ob-
čine Novo mesto, izstop 30. 1. 1992.

Dejavnost, vpisana dne 21. 11. 1995:
80210 Srednješolsko splošno izobraževanje.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizo-
braževalnega zavoda “Gimnazija Novo me-
sto”, št. 022-01/92-5 z dne 30. 1. 1992.

Statut Gimnazije Novo mesto z dne 8.
12. 1992.

Rg-27717

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00285 z dne 21. 11.
1995 pri subjektu vpisa DOM POČITKA
METLIKA,  p.o.,  sedež:  Mestni  trg  16,
Metlika, pod vložno št. 1/00063/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, dejavnosti in zastopnika,
uskladitev z zakonom o zavodih in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5050464
Firma: DOM POČITKA METLIKA
Ustanovitelja: Okrajni ljudski odbor Čr-

nomelj, izstop 6. 5. 1993; Republika Slove-
nija, Ljubljana, vstop 6. 5. 1993, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Škof Ivan, razrešen 5. 6. 1995; direk-
torica Aupič Cvetka, Črnomelj, Svibnik 21,
imenovana 6. 6. 1995, zastopa dom brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Sklep o preoblikovanju Doma počitka
Metlika v javni socialno varstveni zavod št.
022-03/93-9/44-8 z dne 6. 5. 1993.

Statut Doma počitka Metlika z dne 31. 5.
1994.

Rg-27757

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00396 z dne 5. 12. 1995
pri subjektu vpisa DOM STAREJŠIH OB-
ČANOV NOVO MESTO, p.o., sedež: Šmi-
hel  1,  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/00212/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v javni socialno
varstveni zavod, skrajšano firmo, spremem-
bo dejavnosti in ustanovitelja ter uskladitev
z zakonom o zavodih in socialnem varstvu s
temile podatki:

Matična št.: 5174350
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV

NOVO MESTO
Skrajšana firma: DSO Novo mesto

Ustanovitelja: Skupnost socialnega skrb-
stva Novo mesto, izstop 6. 5. 1993; Repub-
lika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 6. 5.
1993, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Potrč Alojzija, Novo mesto, Trdi-
nova 3a, ki od 8. 10. 1992 zastopa dom brez
omejitev – na podlagi statuta.

Dejavnost, vpisana dne 5. 12. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanja drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2215 Drugo založništvo; 2223 Knjigoveš-
tvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posrednovanje delovne
sile; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki za-
gotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge socialne sto-
ritve, razen obveznega socialnega zavaro-
vanja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
8511 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
8512 Izvenbolnišnična zdravstvena dejav-
nost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 8514
Druge zdravstvene dejavnosti; 8531 Institu-
cionalno socialno varstvo; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev.

Statut Doma starejših občanov Novo me-
sto z dne 29. 11. 1993 ter sklep k soglasju
statuta št. 022-03/93-9/46-8 z dne 29. 6.
1994, ki ga je sprejela Vlada Republike Slo-
venije.

Sklep o preoblikovanju Doma starejših
občanov Novo mesto v javni socialno
varstveni zavod št. 022-03/93-9/44-8 z dne
6. 5. 1993 ter sklep o spremembi le-tega z
dne 4. 8. 1994.

Rg-27762

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 95/00415 z dne 11. 12.
1995 pri subjektu vpisa REPROMAT, pro-
izvodnja sveč, d.o.o., sedež: Svibnik 13,
Črnomelj, pod vložno št. 1/00609/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5329221
Firma:  REPROMAT,  proizvodnja  in

storitve, d.o.o., Črnomelj
Skrajšana firma: REPROMAT, d.o.o.,

Črnomelj
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1995: 2852

Splošna mehanična dela; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah.

Rg-27723

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg. št. 94/01857 z dne 21. 11.
1995 pri subjektu vpisa VARTEŠ – COM-
MERCE, trgovina in storitve, d.o.o., No-
vo mesto, sedež: Mestne njive 10, Novo
mesto, pod vložno št. 1/02742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in pooblastil zastopni-
kov, prokurista in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5680867
Sedež: Novo mesto, Muzejska 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Sučić Ines, por. Vatreš,

Zagreb, Gračanska c. 120, vstopil 25. 8.
1992, in Vatreš Azmir, Otočec, Skalno 17,
vstopil 31. 5. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Va-
treš Azmir, razrešen 31. 5. 1994 kot direk-
tor in imenovan za družbenika, ki zastopa
družbo brez omejitev kot poslovodja; direk-
torica Sučić Ines, por. Vatreš, imenovana
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Jerele Tatjana, Novo mesto, Ul.
Danila Bučarja 10, imenovana 31. 5. 1994.

Rg-30309

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00429 z dne 4. 1. 1996
pod št. vložka 1/03788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5915686
Firma: SIMPOLES, d.o.o., posredniš-

tvo pri prodaji lesa, pohištva in storitev,
Novo mesto

Skrajšana  firma:  SIMPOLES,  d.o.o.,
Novo mesto

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo mesto, Šmihelska c. 14
Osnovni kapital: 1,562.160 SIT
Ustanovitelja: Simončič Martin, Šentjer-

nej, Cesta oktobrskih žrtev 32, vstop 28. 11.
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1995, vložek 781.080 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sepaher Ivan, Semič, Kal 9/a,
vstop 28. 11. 1995, vložek 781.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Simončič Martin, imenovan 28. 11. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Se-
paher Ivan, imenovan 28. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev kot poslovni pooblaš-
čenec.

Dejavnost, vpisana dne 4. 1. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim pove-
zane storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 505 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 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 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost
domov, kampov in drugih nastanitvenih
zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske
storitve prehrane; 554 Točenje pijač in na-
pitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
633 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 701 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 930 Druge
storitvene dejavnosti.

Rg-30312

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02058 z dne 4. 1. 1996
pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVE-
NA  ORGANIZACIJA  NOVO  MESTO,
p.o., Ragovska 18, Novo mesto, pod vlož-

no št. 1/00088/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o zavo-
dih, skrajšano firmo in kapital, spremembo
dejavnosti in osebe, pooblaščene za zasto-
panje s temile podatki:

Matična št.: 5318742
Skrajšana firma: VVO Novo mesto, p.o.
Osnovni kapital: 445,173.000 SIT
Ustanovitelj: Skupščina občine Novo

mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, vstop
15. 2. 1992, vložek 445,173.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jukič Olga, razrešena 30. 9. 1993;
zastopnica Turk Metoda, Šmarješke Topli-
ce, Šmarješke Toplice 158, imenovana 30. 9.
1993, kot ravnateljica zastopa zavod brez
omejitev, razen za promet z nepremičnina-
mi, kjer je potrebno predhodno soglasje us-
tanovitelja.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
predšolska vzgoja s pripravo na osnovno
šolo; priprava in prodaja toplih jedil in na-
pitkov; organizacija prireditev in razstav;
oddaja prostorov v najem; prodaja otroških
izdelkov; priprava in izdaja strokovne lite-
rature.

PTUJ

Rg-13012

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01708 z dne 24. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa RENTAC, inženiring, proiz-
vodne storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Nova vas pri Ptuju 50, Ptuj, pod vložno št.
1/05054/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovne
vloge in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5587387
Sedež: Ptuj, Novi trg 1
Osnovni kapital: 1,583.000 SIT
Ustanovitelj: Cebek Boris, Ptuj, Nova

vas pri Ptuju 50, vstop 9. 1. 1992, vložek
1,583.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Družba dopolni dejavnost za: prevoz bla-
ga in ljudi v pomorskem prometu.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na veliko in malo z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; posredniški, komi-
sijski in agencijski posli na področju proda-
je, prometa blaga in storitev; turistično po-
sredovanje: turistične agencije in turistični
uradi; izvedba, posredovanje, popravila in
nadzor nad programsko in tehnično raču-
nalniško opremo; proizvodnja naprav, pri-
prav in izdelkov vseh strok; grafične in gra-
verske storitve; prevozne storitve: prevoz
blaga v cestnem prometu in prevoz blaga in
ljudi v pomorskem prometu; gostinske sto-
ritve: gostinske storitve prehrane in druge
gostinske storitve.

Družba opravlja tudi dejavnosti zunanje-
trgovinskega prometa, in sicer: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov; za-
stopanje tujih firm; posredovanje v prometu
blaga in storitev s tujino.

Rg-13024

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01438 z dne 23. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa TOURRIS, podjetje za notra-

njo in mednarodno špedicijo, prevoz bla-
ga v cestnem prometu, zastopanje tujih
in domačih firm, trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o., sedež: Švajgerjeva 3, Ptuj,
pod vložno št. 1/03792/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5535760
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorec Rudolf, Ptuj,

Švajgerjeva 3, in Kloar Stane, Ptuj, Cesta
Olge Meglič 8, vstopila 5. 11. 1990, vložila
po 752.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Kloar Stane, imenovan 24. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-15518

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03201 z dne 22. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FRIDMAN, trgovina in stori-
tve, d.o.o. sedež: Kerenčičev trg 4, Or-
mož, pod vložno št. 1/05620/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5615372
Osnovni kapital: 1,843.955 SIT
Ustanovitelja: Fridman Darko in Frid-

man Marija, oba iz Tomaža pri Ormožu,
Tomaž 29/a, vstopila 24. 3. 1992, vložila po
921.977,50 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-15523

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02575 z dne 12. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TENIS MANAGEMENT, pod-
jetje za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Maistrova  16,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/02956/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5426227
Sedež: Ptuj, Grajena 66
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelj: Beranič Lovro, Ptuj, Gra-

jena 66, vstop 8. 8. 1990, vložek 1,515.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: trgovino z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi na veliko in
malo; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov; založniško dejavnost in publicira-
nje literature s področja zdravega načina
življenja; izobraževanje s področja zdrave-
ga načina življenja in športa.

Dejavnost se odslej glasi: organizacija
in izvedba športnih prireditev; organizacija
in izvedba tečajev s področja športa; izpo-
sojanje športne opreme; servisiranje šport-
ne opreme; zastopniški, posredniški in ko-
misijski posli v prometu blaga in storitev;
zastopanje tujih firm v prometu blaga in
storitev; trgovina z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi na veliko in malo; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih izdelkov; za-
ložniška dejavnost in publiciranje literature
s področja zdravega načina življenja; izo-
braževanje s področja zdravega načina živ-
ljenja in športa.
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Rg-15525

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03744 z dne 15. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa OR-MEGA-TRADE, podjetje
za proizvodnjo in promet patentnih za-
drg, galanterijskih izdelkov in blaga širo-
ke porabe, d.o.o., sedež: Kerenčičeva uli-
ca 7, Ormož, pod vložno št. 1/06652/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5661463
Osnovni kapital: 4,873.000 SIT
Ustanovitelj: MEGA, metalna galanteri-

ja, d.d., Zagreb, Savski gaj XII pot br. 2,
vstop 28. 8. 1992, vložek 4,873.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zemljič Marija, Ormož, Kerenči-
čeva ulica 7, imenovana 29. 6. 1994.

Rg-17009

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04611 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa UNITRADE, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Prešernova 11, Ptuj, pod
vložno št. 1/01626/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5342031
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelji: Žnidarič Vlado, vložil

1,361.600 SIT, in Žnidarič Silva, vložila
340.400 SIT, oba iz Vidma pri Ptuju, Po-
brežje 148c, vstopila 18. 1. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Satler Majda, izstopi-
la 15. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Žnidarič Silva, imenovana 15. 11.
1994.

Rg-17046

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02434 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠIC, podjetje za trgovino in
turizem ter usluge izobraževanja avto šo-
le, d.o.o. sedež: Spodnja Hajdina 111a,
Ptuj, pod vložno št. 1/04044/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5531594
Osnovni kapital: 3,216.029 SIT
Ustanovitelj: Šic Jakob, Ptuj, Spodnja

Hajdina 111a, vstop 9. 1. 1991, vložek
3,216.029 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23555

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06128 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa WILS, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Tomaž 15, Tomaž pri
Ormožu, pod vložno št. 1/05980/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka, uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5634709
Osnovni kapital: 1,674.800 SIT

Ustanovitelj: Dovečar Viljem, Tomaž pri
Ormožu 15, vstop 2. 4. 1992, vložek
1,674.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Dovečar Robert, Tomaž pri Ormožu
15c, imenovan 20. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1995: 2611 Pro-
izvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2613 Proizvod-
nja votlega stekla; 2614 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 2615 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolater-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične keramike;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešni-
kov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja cemen-
ta; 2652 Proizvodnja apna; 2653 Proizvod-
nja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih
izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla,
ferozlitin po standarih ECSC; 2721 Pro-
izvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvod-
nja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, 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; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega 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; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-

dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 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; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.

Dejavnost K 74.12 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje – “razen opravljanja revizijske
dejavnosti.”

Dejavnost K 74.14 Podjetniško in po-
slovno svetovanje – “razen arbitraže in po-
sredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-25517

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04728 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KEOPS, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Spolenakova
10, Ptuj, pod vložno št. 1/02378/00 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.: 5355559
Osnovni kapital: 1,796.559 SIT
Ustanovitelja: Simonovič Miroslav, iz-

stop; Simonovič Tatjana, Ptuj, Kraigherjeva
16, vstop 12. 5. 1994, vložek 1,796.559 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Simonovič Miroslav, razrešen 12. 5.
1994; direktorica Simonovič Tatjana, ime-
novana 12. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-25521

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06327 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EURO-TRON, trgovsko in po-
sredniško podjetje, d.o.o., sedež: Grajen-
ščak 98a, Ptuj, pod vložno št. 1/03812/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpi-
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sa z zakonom o gospodarskih družbah s te-
mile podatki:

Matična št.: 5481546
Osnovni kapital: 1,605.129 SIT
Ustanovitelja: Caf Mirko, izstop; Caf

Erika, Ptuj, Grajenščak 98a, vstop 27. 12.
1994, vložek 1,605.129 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Caf Mirko in Toplak Srečko, raz-
rešena 27. 12. 1994; direktorica Caf Erika,
Ptuj, Grajenščak 98a, imenovana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 01131
Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.

Rg-25524

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg  št. 95/00117 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu  vpisa  GRADIS,  GRADBENO
PODJETJE GRADNJE PTUJ, p.o., sedež:
Ormoška   22,   Ptuj,   pod   vložno   št.
1/02254/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje p.o. v delniško družbo
s temile podatki:

Matična št.: 5075050
Firma: GRADIS, GRADBENO POD-

JETJE GRADNJE PTUJ, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS GRADNJE

PTUJ, d.d.
Pravno org. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 96,896.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za Razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
31. 5. 1995, vložek 96,896.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ljubomir Cimerman, Ptuj, Maribor-
ska cesta 37b, imenovan 13. 6. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ketiš Boris, Ke-
lenc Davorin, Mernik Bogomir, Arnuš Stan-
ko, Toplak Stanko, Toplak Ivanka in Gre-
gorec Danica, vstopili 31. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 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;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje
skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in
peska; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-25529

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06890 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CVETKO, podjetje za trgov-
sko ter izvozno uvozno dejavnost, d.o.o.,
Velika Nedelja, Odkup in proizvodnja Tr-
govišče, sedež: Trgovišče 8, Velika Nede-
lja, pod vložno št. 1/01830/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št: 5348315
Ustanovitelj: Cvetko, podjetje za trgov-

sko ter izvozno uvozno dejavnost, d.o.o.,
Velika Nedelja, Trgovišče 8, vstop 17. 6.
1991, odgovornost: ostalo.

Dejavnosti se zožijo za:
I. Področje notranje trgovine, proizvod-

nje in storitev:
1. Trgovanje na debelo iz naslednjih tr-

govinskih strok (celotni izdelek):
A. Živila:
povrtnina, sadje in izdelki, od tega točka 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
zdravilne rastline, od tega točka, 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (razen surovi opij);
alkoholne in brezalkoholne pijače
B. Neživilski izdelki:
cvetje;
papir, šolski in pisarniški material, opre-

ma in potrebščine.

Dejavnosti se razširijo za: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki.

Dejavnosti se odslej glasijo: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki; predelava in konzerviranje sad-
ja, zelenjave: proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov, koncentratov in pulp; prede-
lava in konzerviranje sadja in zelenjave.

Storitve: prevoz blaga v cestnem prome-
tu; skladiščenje, hlajenje, zmrzovanje, sor-
tiranje, kalibriranje, sušenje, pakiranje in
odprema blaga; kmetijska proizvodnja.

Leasing kmetijskih strojev in mehaniza-
cije, kamionov ter hladilnih agregatov.

Rg-25534

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06138 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SLAVIČ, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o. sedež: Osluševci 24, Pod-
gorci, pod vložno št. 1/05490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo re-
dosleda v firmi in osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5614988
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Bratuša Slavko, Gorišnica,

Zamušani 34a, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25541

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05121 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  Tovarna  volnenih  izdelkov
Majšperk, d.o.o. sedež: Breg 8, Majšperk,
pod vložno št. 1/00888/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo omejitev
pooblastil zastopnika, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo klasifikacijo de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5034299
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vuk Nataša, Ptuj, Ulica 5. preko-
morske 18, imenovana 4. 2. 1993, zastopa
družbo z omejitivijo, da posle glede razpo-
laganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter druge po naravi slične posle
lahko sklene le na podlagi predhodnega so-
glasja skupščine ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 171 Pri-
prava in predenje tekstilnih vlaken; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1717 Priprava in
predenje drugih tekstilnih vlaken; 172 Tka-
nje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje pre-
je tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje ti-
pa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
173 Plemenitenje tekstilij; 174 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 175 Pro-
izvodnja drugih tekstilij; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 285 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; splošna mehanič-
na dela; 2852 Splošna mehanična dela; 403
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Oskrba s paro in toplo vodo; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 452 Gradnja objektov in
delov objektov; 4521 Splošna gradbena de-
la; 454 Zaključna gradbena dela; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5551
Storitve menz; 602 Drug kopenski promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Dejavnost 74.12 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje – “razen opravljanja revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje”.

Rg-25545

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04799 z dne 6. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa MMM, podjetje za trgovino,
gostinstvo in posredništvo, d.o.o. sedež:
Plojeva  ulica  7,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/03747/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev vpisa z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5536316
Sedež: Ptuj, Orešje 110
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Majnik Lidija, Ptuj,

Orešje 110, vstop 20. 3. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25549

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06016 z dne 6. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa PENTLJA, trgovsko podjetje,
uvoz-izvoz, d.o.o. sedež: Jadranska ulica
4, Ptuj, pod vložno št. 1/07276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5846153
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelj: Rojs Ivan, Ptuj, Ciril Me-

todov drevored 16, vstop 18. 8. 1992, vlo-
žek 1,598.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25575

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03543 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANC
BELŠAK, GORIŠNICA, p.o., sedež: Go-
rišnica  42,  Gorišnica,  pod  vložno  št.
1/00532/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
zavodih s temile podatki:

Matična št.: 5087023000
Firma: OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Gorišnica, Gorišnica 83
Osnovni kapital: 103,619.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Ptuj, Ptuj, Mestni

trg 1, vstop 20. 2. 1959, vložek 103,619.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vor-
šič Ivan, razrešen 5. 10. 1993, kot ravnatelj;
Širec Branko, Destrnik, Vintarovci 53, ime-
novan 5. 10. 1993, zastopa zavod kot ravna-
telj brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: pouk po pred-
metniku in učnem načrtu za osnovno šolo;
praktično delo in druge oblike organizira-
nega dela z učenci; samostojno delo učen-
cev in drugo pripravo na pouk; organizirano
varstvo učencev, rekreacijo; pripravo toplih
obrokov za učence šole; oddajanje šolskih
prostorov za vzgojno izobraževalno in šport-
norekreativno dejavnost v soglasju z usta-
noviteljema; druge oblike dela z učenci; var-
stvo in vzgojo predšolskih otrok ter izobra-
ževanje odraslih.

Dejavnost se odslej glasi: pouk po pred-
metniku in učnem načrtu za osnovno šolo;
praktično delo in druge oblike organizira-
nega dela z učenci; samostojno delo učen-
cev in druga priprava na pouk; organizirano
varstvo učencev, rekreacija; priprava toplih
obrokov za učence šole; oddajanje šolskih
prostorov za vzgojno izobraževalno in šport-
norekreativno dejavnost v soglasju z usta-
noviteljema; druge oblike dela z učenci; var-
stvo in vzgoja predšolskih otrok ter izobra-
ževanje odraslih.

Rg-25583

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06105 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa TURČAN, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o. se-
dež: Turški vrh 40b, Markovci, pod vlož-
no št. 1/06501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in osnovne-
ga kapitala ter uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5915732
Sedež: Zavrč, Turški vrh 65
Osnovni kapital: 1,605.825 SIT
Ustanovitelja: Janžekovič Konrad, vlo-

žil 1,602.825 SIT, in Janžekovič Matej,
vložil 3.000 SIT, oba iz Markovcev 33, vsto-
pila 28. 12. 1994, vložil 3.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-25584

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00105 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UMETNO KOVAŠTVO, iz-
delovanje  in  prodaja  umetno  kovanih
predmetov, d.o.o., sedež: Vintarovci 43a,
Destrnik, pod vložno št. 1/01421/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5321948
Ustanoviteljica: Graj Majda, Desternik,

Vintarovci 43a, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,268.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2851 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-

nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-25590

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00055 z dne 18. 10. 1995 pri
subjektu vpisa ZUNK, podjetje za računo-
vodske storitve, d.o.o., sedež: Gubčeva 7,
Ptuj, pod vložno št. 1/03632/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v k.d., spremembo firme in zastopni-
kov, uskladitev s standardno klasifikacijo
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev zako-
na o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5479649
Firma: ZUNK - ZUPANIČ, podjetje za

računovodske storitve, k.d.
Skrajšana firma: ZUNK - ZUPANIČ, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Ustanoviteljici: Zupanič Kristina, kom-

plementarka, vstopila 5. 4. 1991, in Zupanič
Natalija, vstopila 20. 3. 1995, obe s Ptuja,
Gubčeva 7, vložili po 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Zupanič Natalija, imenovana 20. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-25591

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06740 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa UMETNO KOVAŠTVO, iz-
delovanje  in  prodaja  umetno  kovanih
predmetov, d.o.o. sedež: Vintarovci 43a,
Destrnik, pod vložno št. 1/01421/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5321948
Osnovni kapital: 2,268.000 SIT
Ustanoviteljica: Graj Majda, Desternik,

Vintarovci 43a, vstop 26. 12. 1989, vložek
2,268.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26621

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03266 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BROTLAIB, podjetje za tr-
ženje, proizvodnjo in storitve d.o.o. se-
dež:  Kog  44a,  Kog,  pod  vložno  št.
1/07726/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5737524
Osnovni kapital: 1,543.550 SIT
Ustanoviteljica: Hanželič Marija, Kog

44a, vstop 27. 1. 1993, vložek 1,543.550
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: proizvodnja: proizvodnja ža-
ganega lesa in plošč, proizvodnja končnih
lesenih izdelkov, proizvodnja pijač, kmetij-
ska proizvodnja, kmetijske storitve, pro-
izvodnja krmil, proizvodnja živilskih pro-
izvodov, predelava plastičnih mas, kovin-
sko predelovalna dejavnost, prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu; trgovsko za-
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stopstvo: posredovanje v prometu blaga in
storitev; storitve: poslovne storitve: knjigo-
vodske storitve, storitve obdelave podatkov,
avtomehanične storitve, živilske storitve; tr-
govina na veliko in malo: z živilskimi pro-
izvodi, z neživilskimi proizvodi, špedicija;
zunanjetrgovinski promet: uvoz-izvoz živil-
skih in neživilskih proizvodov, rent-a-car s
tovornimi in osebnimi vozili.

Rg-26622

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00164 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa MERLI, podjetje za trgo-
vino, gostinstvo in hotelirstvo, proizvod-
njo in storitve, d.o.o. sedež: Trstenjakova
ulica 13, Ptuj, pod vložno št. 1/05835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopol-
nitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5658942
Dejavnost: 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom.
Dejavnost J 67.13 Druge pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom – opravlja se samo dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Rg-26623

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00041 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  RE-MONT,  strojništvo,
elektrika, montaža, d.o.o. sedež: Hrasto-
vec 44, Zavrč, pod vložno št. 1/07575/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala, uskla-
ditev s standardno klasifikacijo klasifikaci-
jo dejavnosti in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5889618
Sedež: Ptuj, Rimska ploščad 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šipek Ivan, Zavrč, Hrasto-

vec 44, vstop 25. 1. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 2852
Splošna mehanična dela; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah.

Rg-26625

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00120 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IUSING, projektiranje, sve-
tovanje in storitve, d.o.o., sedež: Stojnci
135 a, Markovci, pod vložno št. 1/04675/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5558581
Firma: IUSING, nadzor nad gradnjo,

svetovanje, projektiranje, cenitve in po-
sredovanje v prometu nepremičnin, d.o.o.

Sedež: Ptuj, Trstenjakova 5
Dejavnost, vpisana 27. 10. 1995: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7031 Dejavnost agencij za

posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Dejavnost K 74.14 Podjetniško in po-
slovno svetovanje – “Razen arbitraže in po-
sredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci”.

Rg-26626

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00027 z dne 18. 10. 1995 pod št.
vložka 1/09475/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zavoda s temile
podatki:

Matična št.: 5890055
Firma:   KABELSKA   TELEVIZIJA

ORMOŽ
Skrajšana firma: KTV ORMOŽ
Pravno org. oblika: zavod
Sedež: Ormož, Skolibrova 17
Osnovni kapital: 23,929.830 SIT
Ustanovitelji – vsi iz Ormoža, in sicer:

Burgar Bojan, Kolodvorska cesta 2; Potoč-
njak Josip, Raičeva ulica 9; Šinko Ana, Dol-
ga lesa 12; Kamenšak Milena, Žigrova ulica
6; Trstenjak Slavko, Frankovci 20; Trste-
njak Jožef, Pušenci 29; Serec Marija, Pu-
šenci 40; Otorepec Srečko, Frankovci 7b;
Otorepec Ivan, Frankovci 7; Škrinjar Mi-
ran, Frankovci 43; Rajh Franc, Frankovci
11; Zlatnik Andrej, Frankovci 42; Branda
Franc, Frankovci 25; Juranović Boris, No-
vakova cesta 9; Barin-Turica Jožef, Dolga
lesa 7; Masten Daniel, Vrazova ulica 1;
Šnajder Jožef, Ulica Dr. Hrovata 12; Juriči-
nec Biserka, Ulica Dr. Kelemine 3; Poš Zo-
ran, Dobravska ulica 1; Majč Mirko, Cvet-
lična ulica 2; Lesjak Rozalija, Poštna ulica
3; Golob Ivan, Ulica Dr. Hrovata 1; Krmpo-
tić Dubravko, Rakuševa ulica 8; Korban Jo-
že, Rakuševa ulica 4; Jovanović Branislav,
Dolga lesa 10; Vočanec Štefan, Ulica Dr.
Ozvalda 15; Dolinar Jožef, Vrtnarska ulica
8; Kelc Julka, Ptujska cesta 21; Hercula Da-
nilo, Ulica Dr. Hrovata 1; Praprotnik Anton,
Ljutomerska cesta 16; Geč Milan, Kolod-
vorska cesta 2; Erhatič Alojzija, Ulica Dr.
Hrovata 1; Lukman Terezija, Dolga lesa 1;
Bedrač Ivan, Dolga lesa 6; Zadravec Alojz,
Dobravska ulica 7; Majdič Samo, Dolga le-
sa 2; Puntigam Stanislav, Skolibrova ulica
8; Uluga Milan, Ptujska cesta 2a; Maučič
Barbika, Kerenčičev trg 13; Grof Katica,
Ptujska cesta 2; Moro Hubert, Ljutomerska
cesta 6; Bešvir Zvonko, Cvetlična ulica 14;
Meško Marjeta, Ptujska cesta 12b; Nikolić
Vukašin, Dravska ulica 4; Turin Maksimi-
ljan, Cvetlična ulica 14; Gere Jožef, Grego-
ričeva ulica 2; Ožek Franc, Ulica Dr. Kele-
mine 6; Kolarič Janez, Dolga lesa 4; Ravšl
Pavlina, Dolga lesa 6; Simonič Bojan, Ulica
heroja Kerenčiča 12; Fideršek Amalija, Uli-
ca heroja Kerenčiča; Krstič Vojislav, Ulica
heroja Kerenčiča 10; Bešvir Davorin, Ulica
Kneza Koclja 5; Majhen Ivan, Ljutomerska
cesta 20; Ratek Matija, Ulica heroja Megle
1; Voršič Ivan, Ptujska cesta 2a; Kocipen
Franc, Ulica Ksaverja Meška 5; Verbančič
Boris, Kolodvorska cesta 2; Lukner Alojz,

Kerenčičev trg 13; Lesar Štefanija, Raičeva
ulica 11; Hartman Suzana, Pušenci 4; Štu-
hec Jožef, Poštna ulica 1a; Majhen Avgu-
štin, Vrazova 1; Imerovič Milan, Ljutomer-
ska cesta 2; Čurin Jurij, Ptujska cesta 11;
Ritonja Feliks, Ulica Dr. Hrovata 1; Žinko
Ivan, Ul. Dr. Hrovata 1; Žabot Roman, Uli-
ca Dr. Hrovata 1; Dajčbauer Danilo, Skoli-
brova ulica 4; Miličić Radenko, Skolibrova
ulica 13; Imerovič Jože, Skolibrova ulica 8;
Antolič Boris, Skolibrova ulica 6; Imerovi-
ć-Golubić Angela, Skolibrova ulica 12; Bajh
Marija, Skolibrova ulica 6; Trstenjak Franc,
Frankovci 20a; Premuš Marijan, Hardek
14a; Janežič Jožica, Pušenci 12, Zidarič De-
sanka, Pušenci 22; Senčar Miran, Pušenci
36a, Kosi Ivan, Pušenci 4; Zlatnik Silvo,
Pušenci 17; Ivanuša Stanislav, Pušenci 4a;
Trstenjak Jožef, Pušenci 29; Magdič Franc,
Hardek 9b; Podgorelec Stanislav, Hardek
31b; Petek Slavko, Hardek 16; Hošnjak
Ivan, Skolibrova ulica 13; Budja Jožef, Ptuj-
ska cesta 20; Petovar-Grabovac Katinka,
Ptujska cesta 10; Horvat Albina, Ljutomer-
ska cesta 1; Vaupotič Franc, Pušenci 33;
Tramšek Mitja, Ptujska cesta 13;  Jurinec
Stojan, Skolibrova ulica 8; Škorjanec Berta,
Ljutomerska 26; Šterman Rudolf, Ljutomer-
ska cesta 11; Jaušovec Alojz, Cvetlična uli-
ca 2; Pondrk Ciril, Cvetlična 4; Lah Franc,
Ulica Dr. Hrovata 1; Erhatič Edvard, Cvet-
lična ulica 17 in Tomažič Stanislav, Dolga
ulica 10, vstopili 28. 12. 1994, vložili po
239.298,30 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petek Slavko, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 6420
Telekomunikacije; 4521 Splošna gradbena
dela; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve.

Rg-26628

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00143 z dne 3. 11. 1995 pod št.
vložka 1/09479/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908183
Firma: VALIDO, invalidsko podjetje,

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

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Dornavska cesta 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LABOD, tovarna oblačil,

Novo mesto, p.o., Novo mesto, Seidlova 35,
vstop 29. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bezjak Zdenka, Ptuj, Maribor-
ska 4, imenovana 22. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111
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Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln;  5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-26629

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00024 z dne 3. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TAHT, proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Strelci 5a, Markovci, pod
vložno št. 1/06498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o, spremembo firme, družbenikov in za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5678129
Firma: TAHT - Lazar & Co., proizvod-

no podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: TAHT - Lazar & Co.,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Lazar Drago, Ptuj, Pod-

vinci 98, vstopil 31. 3. 1992, in Toplak So-
nja, Markovci, Strelci 5a, vstopila 6. 2. 1995,
vložila po 4.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Lazar Drago in Toplak Sonja imeno-
vana 6. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 3. 11. 1995: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, sti-
skanje, 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;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 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 in navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
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obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Dejavnost G 51.18 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov d.n.
– “razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”.

Dejavnost G 52.488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah d.n. –
“razen orožja in streliva”.

Rg-26630

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00026 z dne 10. 11. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  INTRA-EXIP-EURO CAST,
proizvodnja aluminijastih odlitkov, d.o.o.,
sedež: Tovarniška cesta 10, Kidričevo, pod
vložno št. 1/09362/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, zastopnikov in dejav-
nosti ter uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5867614
Osnovni kapital: 300,200.000 SIT
Ustanovitelja: SILKEM, d.o.o., Kidriče-

vo, Tovarniška cesta 10, vstop 26. 10. 1994,
vložek 43,784.118 SIT, in INTREX Ver-
waltungs-GmbH, Bruchsal 1, 7520 Bruch-
sal 1, vstop 4. 1. 1995, vložek 256,415.882
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žigman Bojan, razrešen 4. 1. 1995; di-
rektor Rihtarič Silvo, Lovrenc na Dravskem
polju, Župečja vas 9, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Wacker Martin,
Kraichtal 1, Luisewstr. 14, imenovana 4. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 2753
Litje lahkih kovin; 2812 Proizvodnja kovin-
skega stavbnega pohištva; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5157 Trgovina na de-
belo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgo-
vina na debelo.

Rg-26631

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00006 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EURO-M, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Povodnova 15, Ptuj,
pod vložno št. 1/07327/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, zastopnikov in dejavnosti, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5836107
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Majerič Ivan, Menhart

Cvetko, Menhart Otilija in Menhart Nataša,
vsi iz Ptuja, Povodnova 15, vstopili 29. 12.
1992, vložili po 377.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristi Menhart Cvetko, Menhart Otilija in
Menhart Nataša, imenovani 30. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing).

Rg-26632

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00112 z dne 30. 10. 1995 pri
subjektu vpisa AGROSS, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo kmetijskih proizvo-
dov in kmetijske mehanizacije, d.o.o., se-
dež: Zagorci 30, Juršinci, pod vložno št.
1/01759/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5347823
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1995: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0125 Reja
drugih živali; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-26633

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06365 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa LASSO, družba za trženje s
tehničnimi plini, d.o.o., sedež: Cesta 8. av-
gusta 6, Ptuj, pod vložno št. 1/01484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5337577
Firma: LASSO-LOVRENČIČ in druž-

benika, družba za trženje s tehničnimi pli-
ni, svetovanje, trgovina in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: LASSO-LOVRENČIČ
in družbenika, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Lovrenčič Slavko, vstopil
27. 12. 1989, vložil 7.500 SIT, Lovrenčič
Mateja, vstopila 19. 4. 1994, vložila 1.000
SIT; Lovrenčič Matilda, vstopila 19. 4.
1994, vložila 1.500 SIT, vsi iz Ptuja, Cesta
8. avgusta 6, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Lovrenčič Slavko, imenovan 19. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: raziskovalne,
razvojne usluge v gospodarstvu in negospo-
darstvu; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke usluge; usluge kontrole, kvalitete
in količine blaga; popravilo in vzdrževanje
električnih gospodinjskih aparatov; popra-
vilo in vzdrževanje električnih motorjev in
ostalih električnih aparatov in naprav; pra-
nje in čiščenje talnih oblog, blazin in obla-
zinjenega pohištva ter ostalih stvari v go-
spodinjstvu in industriji; ostale osebne
usluge in usluge v gospodinjstvu.

Dejavnost se odslej glasi: trženje s teh-
ničnimi plini; svetovanje s področja plin-
skih naprav; regulacija plinskih gorilcev;
projektiranje; pregled plinskih naprav; or-
ganizacija prevoza tehničnih plinov; trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi izdelki; uslužnostna dejavnost v
gospodinjstvu; zastopstvo tujih firm; razi-
skovalno razvojne usluge v gospodarstvu in
negospodarstvu; ekonomske, organizacijske
in tehnološke usluge; usluge kontrole kvali-
tete in količine blaga; popravilo in vzdrže-
vanje električnih gospodinjskih aparatov;
popravilo in vzdrževanje električnih motor-
jev in ostalih električnih aparatov in na-
prav; pranje in čiščenje talnih oblog, blazin
in oblazinjenega pohištva ter ostalih stvari
v gospodinjstvu in industriji; ostale osebne
usluge in usluge v gospodinjstvu.

Rg-26635

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06560 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa CEROY, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Kozminci
15a, Podlehnik, pod vložno št. 1/08852/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v k.d., spremembo osnov-
nega kapitala, firme in družbenikov, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5803829
Firma: CEROY, CESAR R & F, trgov-

sko in storitveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: CEROY, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 117.088 SIT
Ustanovitelja: Cesar Roman, komple-

mentar, vstopil 5. 7. 1993, vložil 115.088
SIT in komanditist, vstopil 20. 12. 1994,
oba iz Podlehnika, Kozminci 15a, vložil
2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
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vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah.

Dejavnost G 51.18 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov – “ra-
zen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov”.

Rg-26637

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06878 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KVATROS, trgovina, d.o.o.,
sedež: Ciril Metodov drevored 19, Ptuj,
pod vložno št. 1/02326/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5383030
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milenkovič Dragoslav,

Ptuj, Ciril Metodov drevored 19, vstop 23. 4.
1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dosedanji opis dejavnosti po strokah se
opusti in dejavnost razširi z naslednjim: tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi; gostinstvo: nastanitev, prehrana in
druge gostinske storitve; turistične agenci-
je; rent-a-car; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; avtotaxi; trgovinske sto-
ritve: zastopniške oziroma agencijske, po-
sredniške, komisijske, franšizing, skladišče-
nje blaga, nadzor kakovosti in količine, špe-
diterske, zavarovanje blaga, ekonomske pro-

pagande; raziskava trga, blagovni lizing,
faktoring; prodaja zunaj prodajaln: po pošti,
na premičnih stojnicah, prodaja od vrat do
vrat, potujoča prodajalna, priložnostne pro-
daje na prireditvah, sejmih, shodih; inženi-
ring za finančne in poslovne storitve; turi-
stično posredovanje; kooperacija in registri-
rane dejavnosti; trgovina na debelo in drob-
no z neživilskimi proizvodi; posredovanje v
prometu blaga in storitev; zastopanje v pro-
metu blaga in storitev.

Rg-26638

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05884 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa IZRA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Kraigherjeva 36, Ptuj, pod
vložno št. 1/04992/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov in zastopnikov
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5596521
Sedež: Ptuj, Zelenikova 1
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Trstenjak Srečko, Ptuj,

Zelenikova 1, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prosenica Milan, izstop 14. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prosenica Milan, razrešen, 14. 11.
1994, direktor Trstenjak Srečko, imenovan
14. 11. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-26639

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05584 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGIS ZAVORE, d.o.o., sedež:
Rajšpova ulica 16, Ptuj, pod vložno št.
1/04030/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pooblastil zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Weigl Emerik, Ptuj, Potrčeva 50a,
imenovan 9. 12. 1994, zastopa družbo z
omejitvijo, da posle glede razpolaganja z
nepremičninami, njihovim delom ali o obre-
menitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev
ter po naravi stvari slične druge posle, lah-
ko sklene le na podlagi predhodnega so-
glasja organa upravljanja ustanovitelja. Or-
gan upravljanja ustanovitelja lahko s poseb-
nim sklepom veže sklenitev poslov na svoje
predhodno soglasje.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Rg-26641

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00173 z dne 13. 11. 1995 pri
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subjektu vpisa JURKO, podjetje za kme-
tijski inženiring in trgovino s kmetijskimi
potrebščinami,  d.o.o.,  sedež:  Vrtnarska
12, Ormož, pod vložno št. 1/02905/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5451019
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 51210

Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-26642

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00111 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa JURKO, podjetje za kme-
tijski inženiring in trgovino s kmetijskimi
potrebščinami,  d.o.o.,  sedež:  Vrtnarska
12, Ormož, pod vložno št. 1/02905/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5451019
Ustanovitelja: Jurkovič Marija, izstop 25.

1. 1995; Jurkovič Vinko, Ormož, Vrtnarska
12, vstop 25. 1. 1995, vložek 129.650 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26643

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00174 z dne 10. 11. 1995 pod št.
vložka 1/2905/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev podružnice s temi-
le podatki:

Matična št.: 5451019002
Firma: JURKO, podjetje za kmetijski

inženiring in trgovino s kmetijskimi po-
trebščinami,  d.o.o.,  Podružnica  Ormož,
Hardek 34f

Skrajšana  firma:  JURKO,  d.o.o.,  Po-
družnica Ormož

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Ormož, Hardek 34f
Ustanovitelj: Jurko, podjetje za kmetij-

ski inženiring in trgovino s kmetijskimi po-
trebščinami, d.o.o., Ormož, Vrtnarska 12,
vstop 9. 10. 1995, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurkovič Matija, Ormož, Vrtnarska
12, imenovan 9. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-26644

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02860 z dne 3. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa TERME PTUJ, d.o.o., sedež: Pot
v toplice 9, Ptuj, pod vložno št. 1/06366/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev aktov z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5650844.

Rg-26645

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00177 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa EUROSERVIS, podjetje za
transport, proizvodnjo, storitve, trgovino
in gostinstvo, d.o.o., sedež: Obrež 84, Sre-
dišče ob Dravi, pod vložno št. 1/03466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov,
dejavnosti in zastopnikov, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5462452
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanovitelja: Čavničar Drago, Središče

ob Dravi, Obrež 84, vstop 15. 11. 1990,
vložek 1,506.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Čavničar Lidija, izstop 16. 10.
1995.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Čavničar Lidiji, ki je bila razre-
šena 16. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 10. 11. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 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; 5212 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom.

Rg-26650

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06090 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa MADRAMIL, podjetje za con-
sulting, projektiranje in inežniring, d.o.o.,
sedež:  Spodnji  Ključarovci  20a,  Velika
Nedelja, pod vložno št. 1/02823/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5416841
Osnovni kapital: 2,910.000 SIT
Ustanovitelji: Moro Milan, Ptuj, 5. Pre-

komorske 11, vstop 18. 7. 1990, vložek
202.000 SIT; Pučko Marija, Velika Nedelja,
Spodnji Ključarovci 20a, vstop 18. 7. 1990,
vložek 202.000 SIT; Pučko Andrej, Velika
Nedelja, Spodnji Ključarovci 20a, vstop 18.
7. 1990, vložek 202.000 SIT; GUMIMPEX,
d.o.o., Varaždin, P. Miškine bb, vstop 25.
10. 1991, vložek 2,304.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje.

Dejavnost J 67.13 Druge pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom – “razen dejavnosti menjalnic in za-
stavljalnic”.

Rg-26651

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05449 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa KLASIK, storitveno podjetje,
d.o.o.,  sedež:  Cesta  kurirjev  12.  NOV,
Ptuj, pod vložno št. 1/03642/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5481023
Osnovni kapital: 5,216.415 SIT
Ustanoviteljica: Kozel Olga, Ptuj, Cesta

kurirjev 12. NOV, vstop 26. 12. 1990, vlo-
žek 5,216.415 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-26653

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06533 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ZOOTRANS, podjetje za
transport živine, kmetijstvo in trgovino,
d.o.o., sedež: Spodnja Hajdina 37a, Ptuj,
pod vložno št. 1/02155/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Zupanič Vlado; Zupanič Stanko in
Zupanič Jelka, vsi s Ptuja, Spodnja Hajdina
37a, imenovani 28. 12. 1994, zastopajo
družbo brez omejitev.

Rg-26655

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03810 z dne 6. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa Osnovna šola Martin Kores,
p.o., Podlehnik, sedež: Podlehnik 5a, Pod-
lehnik, pod vložno št. 1/00585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in organizacijske oblike ter uskla-
ditev statuta z zakonom o zavodih s temile
podatki:

Matična št.: 5087112
Firma:  Osnovna  šola  Martin  Kores,

Podlehnik
Pravno org. oblika: zavod
Osnovni kapital: 131,634.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Ptuj, Ptuj, Mestni

trg 1, vstop 4. 2. 1959, vložek 131,634.000
SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost se razširi na: pouk po pred-
metniku in učnem načrtu za osnovno šolo;
praktično delo in druge oblike organizira-
nega dela z učenci; samostojno delo učen-
cev in drugo pripravo na pouk; organizirano
varstvo učencev, rekreacijo; pripravo toplih
obrokov za učence šole; oddajanje šolskih
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prostorov za vzgojno izobraževalno in šport-
norekreativno dejavnost v soglasju z usta-
noviteljema; druge oblike dela z učenci; var-
stvo in vzgojo predšolskih otrok ter izobra-
ževanje odraslih.

Dejavnost se odslej glasi: pouk po pred-
metniku in učnem načrtu za osnovno šolo;
praktično delo in druge oblike organizira-
nega dela z učenci; samostojno delo učen-
cev in drugo pripravo na pouk; organizirano
varstvo učencev, rekreacijo; pripravo toplih
obrokov za učence šole; oddajanje šolskih
prostorov za vzgojno in izobraževalno in
športnorekreativno dejavnost v soglasju z
ustanoviteljema; druge oblike dela z učen-
ci; varstvo in vzgojo predšolskih otrok ter
izobraževanje odraslih.

Rg-26656

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05855 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PTUJSKE VEDUTE, pod-
jetje za turizem, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Na gradu 1, Ptuj, pod vložno
št. 1/02371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnikov, uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5394961
Osnovni kapital: 1,622.000 SIT
Ustanovitelji: Andrič Mojmir, Ptuj, Ja-

dranska 5, vložek 180.223 SIT; Benčič Si-
mona, Ptuj, Volkmerjeva 7, vložek 180.222
SIT; Bezjak Irena, Ptuj, Kajuhova 1, vložek
180.222 SIT; Kekec Helena, Ptuj, Podvinci
16a, vložek 180.222 SIT; Krajnc Sonja, Vi-
dem pri Ptuju, Lancova vas 93, vložek
180.223 SIT; Majcenovič Sonja, Ptuj, Mari-
borska 7, vložek 180.222 SIT; Mihalinec
Dragica, Ptuj, Brstje 5c, vložek 180.222 SIT;
Mohorko Jelka, Ptujska gora 20, vložek
180.222 SIT, in Zajko Boris, Ptuj, Mestni
vrh 35, vložek 180.222 SIT, vstopili 22. 7.
1994, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Andrič Mojmir, imenovan 14. 12.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da ne
sme odtujevati in obremenjavati nepremič-
nin.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Pri-

rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

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 prodajalnah d.n. –
“razen trgovine z orožjem in strelivom”.

Dejavnost J 67.13 Druge pomožne  de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom – “samo menjalnice in zastavljalnice”.

Dejavnost 74.14 Podjetniško in poslov-
no svetovanje – “razen arbitraže in posredo-
vanje v pogajanjih med managerji in delav-
ci”.

Rg-26657

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00171 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ČEVLJARSTVO KIDRI-
ČEVO, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., v stečaju sedež: Kopališka 3, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/00055/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep tega so-
dišča o ustavitvi stečajnega postopka ter
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5071704000
Firma: ČEVLJARSTVO KIDRIČEVO,

proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ČEVLJARSTVO KID-

RIČEVO, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-

čajni upravitelj Marinič Ignac, razrešen 6.
9. 1995; direktorica Nada Jurančič, Rače,
Ješenca 2b, imenovana 6. 9. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-26658

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00104 z dne 14. 11. 1995 pri
subjektu vpisa MEGAS, uvoz-izvoz, trgo-
vina in gostinstvo, d.o.o., sedež: Rogoz-
niška  cesta  20,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/09367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo imena in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5873452
Firma: GEOBOS, gostinstvo, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOBOS, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 6521

Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 4521 Splošna gradbena dela; 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; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Dejavnost, J 67.13 Druge pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom (lahko se opravlja samo dejavnost me-
njalnic in zastavljalnic).

Rg-27572

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00056 z dne 4. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa VZGOJNOVARSTVENA OR-
GANIZACIJA  “Miran  Sagadin”,  Ptuj,
p.o., sedež: Prešernova 29, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00457/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, uskladitev z
zakonom o zavodih in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5050731
Firma: JAVNI VZGOJNO-VARSTVE-

NI ZAVOD PTUJ
Skrajšana firma: JVVZ PTUJ
Pravno org. oblika: zavod
Osnovni kapital: 185,785.000 SIT
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1995: 80101

Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-32079

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06476 z dne 5. 1. 1996
pri subjektu vpisa STAPET, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Spodnja Ka-
pla 49, Ožbalt, pod vložno št. 1/07387/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
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membo firme, skrajšane firme, družbenikov
in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št: 5880114

Firma: STAPET, PETAR & CO., pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: STAPET, PETAR &
CO., d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Petar Stanislav in Petar
Ožbej, oba Vuzenica, Mladinska 4/e, vsto-
pila 28. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petar Stanislav, razrešen 27. 12. 1994
in dne 28. 12. 1994 imenovan za družbeni-
ka, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se glasi: kmetijska pro-
izvodnja (poljedelstvo, sadjarstvo, vino-
gradništvo, živinoreja), druge kmetijske sto-
ritve in usluge svetovanja na področju kme-
tijstva; proizvodnja in predelava: žaganega
lesa in plošč (furnir, panel plošče, iveri-
ce,...), končnih lesenih izdelkov: lesenega
pohištva, drugih končnih lesenih izdelkov:
lesena embalaža, leseni stavbni elementi,
galanterija iz lesa in plute, predmeti iz prot-
ja; izdelava, popravila in vzdrževanje pred-
metov iz: lesenih predmetov; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu; zastopniški, posredniški, ko-
misijski in komercialni posli v prometu bla-
ga in storitev; izdelava in popravila pred-
metov iz lesenih predmetov; storitve cenitev
na področju kmetijske stroke.

Zunanjetrgovinska dejavnost družbe je:
izvoz in uvoz živilskih in neživilskih proi-
zvodov; prevoz blaga in oseb v mednarod-
nem cestnem prometu; organiziranje in iz-
vajanje zastopniških, posredniških, agencij-
skih, komisijskih in komercialnih poslov s
tujimi fizičnimi in pravnimi osebami.

Rg-32184

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05843 z dne 4. 9. 1995
pri subjektu vpisa DUGLAZIJA, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., Jakčeva
16,  Slovenj  Gradec,  pod  vložno  št.
1/08748/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št: 5790573
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirkmajer Peter, Slovenj Gra-

dec, Jakčeva 16, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-32196

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03394 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa PREPLET, proizvodno,
trgovsko  in  storitveno  podjetje,  d.o.o.,
Planinska ulica 17, Vuzenica, pod vložno
št. 1/06608/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št: 5680603
Osnovni kapital: 1,680.800 SIT
Ustanovitelja: Kremzer Magda, Vuzeni-

ca, Planinska ulica 17, vstop 2. 4. 1992,
vložek 305.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kremzer Branko, Vuzenica, Planin-
ska ulica 17, vstop 25. 5. 1994, vložek
1,374.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kremzer Magda, imenovana 2. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Kremzer Branko, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovina
z neživilskimi proizvodi na debelo in drob-
no; proizvodnja vseh vrst izdelkov iz lesa,
kovin, plastike in tkanin; proizvodnja plete-
nin in izdelkov iz pletenin; proizvodnja vseh
vrst živilskih proizvodov; proizvodnja vseh

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

vrst pijač; špedicijski posli, posredništvo in
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; finančne, tehnične in poslovne
storitve; gostinske storitve nastanitve, pre-
hrane in druge gostinske storitve; osebne
storitve in storitvne gospodinjstvom; pre-
voz blaga v cestnem prometu; organizacija
kulturnih, turističnih in športnih prireditev;
varstvo otrok, mladine in socialno varstvo;
drugo izboraževanje; akviziterstvo.

Zunanjetrgovinsko poslovanje: uvoz in iz-
voz neživilskih proizvodov; uvoz in izvoz ži-
vilskih proizvodov; posredovanje v zunanje-
trgovinsjem poslovanju; zastopanje tujih firm.

Brišejo se naslednje dejavnosti: proi-
zvodnja pletenin vseh vrst, izdelkov iz ple-
tenin, tekstilnih izdelkov in konfekcije; tr-
govina na debelo in drobno z mešanim bla-
gom vseh trgovskih strok; gostinske nasta-
nitve, prehrane in druge gostinske storitve;
poslovne storitve: finančne, računovodske,
knjigovodske, administrativne storitve, ra-
čunalniške obdelave podatkov in druge neo-
mejene storitve; uvoz in izvoz vseh neživil-
skih proizvodov.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina z
neživilskimi proizvodi na debelo in drobno;
proizvodnja vseh vrst izdelkov iz lesa, ko-
vin, plastike in tkanin; proizvodnja pletenin
in izdelkov iz pletenin; proizvodnja vseh
vrst živilskih proizvodov; proizvodnja vseh
vrst pijač; špedicijski posli, posredništvo in
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; finančne, tehnične in poslovne
storitve; gostinske storitve nastanitve, pre-
hrane in druge gostinske storitve; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom; prevoz
blaga v cestnem prometu; prevoz potnikov
v cestnem prometu; organiziranje kulturnih,
turističnih in športnih prireditev; varstvo
otrok, mladine in socialno varstvo; drugo
izobraževanje; akviziterstvo.

Zunanjetrgovinsko poslovanje: uvoz in iz-
voz neživilskih proizvodov; uvoz in izvoz ži-
vilskih proizvodov; posredovanje v zunanje-
trgovinskem poslovanju; zastopanje tujih firm.


